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Objaśnienia oznaczeń

Oznaczenia specjalne

postać dawka - opakowanie

środek odurzający (N)
z grupy I-N

cena
w aptece

substancja
psychotropowa (P)
substancja
psychotropowa (P)
z grupy II-P
Lek dodatkowo
monitorowany

Uwagi do przepisywania recept

Poziom odpłatności

B

wydawany bezpłatnie
do wysokości limitu
S
wydawany bezpłatnie
dla pacjentów 75+
C
wydawany bezpłatnie
dla kobiet w ciąży
R
odpłatność ryczałtowa
30% odpłatność 30%
50% odpłatność 50%
100% pełna odpłatność lub cena
hurtowa brutto (dla leków
z Programów Lekowych
i Chemioterapii)

Kategoria dostępności
Wskazania do refundacji

Leki oznaczone symbolem

1. ilości substancji psychotropowej i środka odurzającego
należy dodatkowo wyrazić słowami.
2. na jednej recepcie można przepisać tylko jeden lek
Leki oznaczone jednym z symboli

1. ilości substancji psychotropowej i środka odurzającego
należy dodatkowo wyrazić słowami.
2. na jednej recepcie można przepisać tylko jeden lek
3. tylko na miesięczną kurację
4. jeśli dawka jednorazowa/dobowa przekracza
dawkę maksymalną:
wykrzyknik/słownie/podpis/pieczęć
5. szczegółowy sposób dawkowania

Rx - wydawany na receptę
Rx-z - wydawany na receptę
do zastrzeżonego stosowania
Rx-w - wydawany na receptę (leki z grupy I-N lub II-P)
Lz - do stosowania w lecznictwie zamkniętym
ŚŻ - środek spożywczy specjalnego przeznaczenia
żywieniowego
WM - wyrób medyczny wydawany na receptę
WMo - wyrób medyczny wydawany bez recepty
OTC - wydawany bez recepty
SD - suplement diety
DK - dermokosmetyk
HPL - homeopatyczny produkt leczniczy
ZPL - ziołowy produkt leczniczy

Odnośniki (1) (2)
przy poziomie odpłatności
kierują do odpowiednich
wskazań do refundacji.

W: wskazania
WP: wskazania pozarejestracyjne
Chemioterapia - leki bezpłatne
w ramach chemioterapii
Program lekowy - leki bezpłatne
w określonych programach
lekowych
ICD-10: C.0.01 - kod złącznika MZ

X - w okienku cenowym,
brak zweryfikowanej informacji

NOWOŚĆ oznaczenie nowego leku na liście MZ
nowość

Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie
stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej
ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania
takich czynności.
Produkt leczniczy silnie upośledzający sprawność psychomotoryczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w
ruchu przez 24 h po zastosowaniu.

Abacavir + Lamivudine Accord: tabl. powl.
600 mg+ 300 mg - 30 szt.
Lamivudine + Abacavir

Abacavir + Lamivudine Sandoz: tabl. powl.
0,6 g+ 0,3 g - 30 szt.

wego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doros³ych, u
X których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na leczenie
arypiprazolem. Produkt jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileAccord Healthcare
niu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym do 12 tyg.
Rx-z 100%
X
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Rx-z 100%

Lamivudine + Abacavir

Sandoz GmbH

100% 305,94
30%(1) 91,78
Rx
tAbasaglar: inj. [roztw.] 100 j.m./ml - 10 wk³. 3 ml u
C(2)
bezp³.
S(3)
bezp³.
Insulin glargine (1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insulin¹ NPH od co
najmniej 6 m-cy i z HbA1c ³8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insulin¹ NPH od co najmniej 6 m-cy i z udokumentowanymi nawracaj¹cymi epizodami
ciê¿kiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku 2-6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicj¹ wg WHO), Cukrzyca typu I u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci od 6 roku ¿ycia (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku od 2 lat i starszych.
Eli Lilly

100% 498,96
tAbevmy: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z B(1) bezp³.
- 1 fiol. 4 ml
B(2)
bezp³.
100% 1995,84
tAbevmy: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z (2)
- 1 fiol. 16 ml
B
bezp³.
Bevacizumab (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci
zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD) (2) Chemioterapia ICD-10:
C.82.a.; C.82.b.; C.82.c.; C.82.d.
W: Lek w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na fluoropirymidynie jest wskazany w
leczeniu doros³ych pacjentów z rakiem okrê¿nicy lub odbytnicy z przerzutami. Terapia skojarzona z chemioterapi¹ opart¹ o paklitaksel jest wskazana jako leczenie
pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z rozsianym rakiem piersi. W celu uzyskania dalszych inf. dotycz¹cych statusu receptora ludzkiego naskórkowego czynnika
wzrostu typu 2 (HER2), patrz ChPL. Terapia skojarzona z kapecytabin¹ jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z rozsianym rakiem
piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w tym taksany lub antracykliny, nie zosta³
uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy otrzymali taksany lub antracykliny w ramach leczenia uzupe³niaj¹cego w czasie ostatnich 12 m-cy nie powinni byæ leczeni
produktem w skojarzeniu z kapecytabin¹. W celu uzyskania dalszych inf. dotycz¹cych statusu receptora HER2. Lek w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów
z nieoperacyjnym zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa. Lek w skojarzeniu z erlotynibem jest wskazany w leczeniu pierwszego
rzutu u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym, zaawansowanym, z przerzutami lub
nawrotowym, niep³askonab³onkowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, z aktywuj¹cymi mutacjami w genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR).
Lek w skojarzeniu z interferonem a-2a jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u
doros³ych pacjentów z zaawansowanym i/lub rozsianym rakiem nerki. Lek w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u
doros³ych pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO [Miêdzynarodowa Federacja Ginekologii i Po³o¿nictwa]) rakiem jajnika, rakiem
jajowodu i pierwotnym rakiem otrzewnej. Lek w skojarzeniu z karboplatyn¹ i gemcytabin¹ lub w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z pierwszym nawrotem wra¿liwego na zwi¹zki platyny raka
jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor dla VEGF. Lek w skojarzeniu z paklitakselem, topotekanem lub pegylowan¹
liposomaln¹ doksorubicyn¹ jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nawrotem opornego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka
otrzewnej, którzy otrzymali wczeœniej nie wiêcej ni¿ dwa schematy chemioterapii i u
których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub
leków dzia³aj¹cych na receptor dla VEGF. Lek w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyn¹ lub alternatywnie u pacjentek, które nie mog¹ byæ leczone zwi¹zkami platyny, w skojarzeniu z paklitakselem i topotekanem, jest wskazany w leczeniu
doros³ych pacjentek z przetrwa³ym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki
macicy.
Mylan IRE Healthcare

Abilify®: inj. [roztw.] 7,5 mg - 1 fiol. 1,3 ml u
Aripiprazole

Abilify®: tabl. 10 mg - 28 szt. u

Rx 100%

18,77

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Rx 100% 523,63

100% 132,20
R(1)
3,98
100%
103,66
Rx (1)
Abilify®: tabl. 15 mg - 28 szt. u
R
7,71
100% 198,36
Rx (1)
Abilify®: tabl. 15 mg - 56 szt. u
R
6,03
Rx 100%
Abilify®: tabl. 30 mg - 28 szt. u
X
100% 384,35
Rx (1)
Abilify®: tabl. 30 mg - 56 szt. u
R
11,95
Aripiprazole (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Produkt jest wskazany do leczenia schizofrenii u doros³ych i u m³odzie¿y w wieku
15 lat i starszej. Produkt jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubieguno-

Abilify®:

tabl. 10 mg - 56 szt. u

Rx

gruczo³u krokowego
W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolonem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowego wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w
skojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na kastracjê, raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿100% 84,36 czyzn, bez objawów lub z objawami o nieznacznym/niewielkim nasileniu, po
niepowodzeniu terapii supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioteraRx (1)
Abilify® - (IR): tabl. 15 mg - 28 szt. u
R
3,20 pii nie jest jeszcze wskazane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u
których choroba postêpuje w trakcie lub po chemioterapii z zastosowaniem docet100%
159,80
Rx (1)
Glenmark
akselu.
Abilify® - (IR): tabl. 15 mg - 56 szt. u
R
5,97
100% 3515,40
Aripiprazole (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³ Abiraterone Krka: tabl. powl. 500 mg - 60 szt.
Rx (1)
Tourette’a
B
bezp³.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia schizofrenii u doros³ych i u m³odzie- Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka
¿y w wieku 15 lat i starszej. Produkt jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalny- gruczo³u krokowego
ch o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolodwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u do- nem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokoweros³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na go wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w
leczenie arypiprazolem. Produkt jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych skojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT; leczenia opornego na kao nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwu- stracjê, raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿biegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym do czyzn, bez objawów lub z objawami o nieznacznym/niewielkim nasileniu, po
12 tyg.
Inpharm niepowodzeniu terapii supresji androgenowej, u których zastosowanie chemiotera100%
84,34 pii nie jest jeszcze wskazane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u
Rx (1)
których choroba postêpuje w trakcie lub po chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel.
Abilify® - (IR): tabl. 15 mg - 28 szt. u
R
3,20
Krka
100%
159,76
100% 3175,20
Rx (1)
Abilify® - (IR): tabl. 15 mg - 56 szt. u
Abiraterone
Orion:
tabl.
powl.
500
mg
56
szt.
Rx (1)
R
5,97 NOWOŒÆ
B
bezp³.
Aripiprazole (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³ Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka
Tourette’a
gruczo³u krokowego
W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia schizofrenii u doros³ych i u m³odzie- W: Produkt leczniczy jest przeznaczony w po³¹czeniu z prednizonem lub prednizo¿y w wieku 15 lat i starszej. Produkt jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalny- lonem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowch o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego ego wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w
dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u do- skojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na karos³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na stracjê, raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿leczenie arypiprazolem. Produkt jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych czyzn, bez objawów lub z objawami o nieznacznym/niewielkim nasileniu, po
o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwu- niepowodzeniu terapii supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioterabiegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym do pii nie jest jeszcze wskazane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u
12 tyg.
Delfarma których choroba postêpuje w trakcie lub po chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel.
Orion Corporation
100% 3402,00
Rx (1)
Abiral: tabl. powl. 500 mg - 60 szt. NOWOŒÆ
100% 3515,40
B
bezp³. Abiraterone Pharmascience: tabl. powl. 500 mg
Rx (1)
B
bezp³.
Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka - 60 szt.
gruczo³u krokowego
Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka
W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolo- gruczo³u krokowego
nem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowe- W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolonem
go wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowego wyskojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na ka- sokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w skojarzeniu z
stracjê, raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿- terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na kastracjê raka gruczyzn, bez objawów lub z objawami o niewielkim nasileniu, po niepowodzeniu terapii czo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿czyzn, bez objawów
supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze wska- lub z objawami o niewielkim nasileniu, po niepowodzeniu terapii supresji androgenozane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u których choroba postêp- wej, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze wskazane klinicznie; leczeuje w trakcie lub po chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel.
+Pharma Arzneimittel nia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u których choroba postêpuje w trakcie lub po
Pharmascience International Limited
100% 3572,10 chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel.
Rx (1)
Abiraterone Accord: tabl. 500 mg - 60 szt.
100% 3572,10
B
bezp³. Abiraterone Richter: tabl. powl. 500 mg - 60 szt.
Rx (1)
B
bezp³.
Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka
gruczo³u krokowego
Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka
W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolo- gruczo³u krokowego
nem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowe- W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolonem
go wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowego wyskojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na ka- sokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w skojarzeniu z
stracjê raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿- terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na kastracjê raka gruczyzn, bez objawów lub z objawami o nieznacznym/niewielkim nasileniu, po czo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿czyzn, bez objawów
niepowodzeniu terapii supresji androgenowej, u których zastosowanie chemiotera- lub z objawami o nieznacznym lub niewielkim nasileniu, po niepowodzeniu terapii supii nie jest jeszcze wskazane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u presji androgenowej, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze wskazane
których choroba postêpuje w trakcie lub po chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel. klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u których choroba postêpuje w
Accord Healthcare trakcie lub po chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel.
Gedeon Richter
100% 3572,10
Abiraterone G.L. Pharma: tabl. powl. 250 mg
100% 3402,00
Rx (1)
Rx
- 120 szt.
B
bezp³. Abiraterone Sandoz: tabl. powl. 500 mg - 60 szt.
B(1)
bezp³.
100% 3572,10
Abiraterone G.L. Pharma: tabl. powl. 500 mg
100% 3402,00
Rx (1)
Rx (1)
- 60 szt. (w blistrze)
B
bezp³. Abiraterone Sandoz: tabl. powl. 1000 mg - 60 szt.
B
bezp³.
Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka
gruczo³u krokowego
gruczo³u krokowego
W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolo- W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolonem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowe- nem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowego wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w go wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w
skojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na ka- skojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na kastracjê, raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿- stracjê raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿czyzn, bez objawów lub z objawami o niewielkim nasileniu, po niepowodzeniu terapii czyzn, bez objawów lub z objawami o niewielkim nasileniu, po niepowodzeniu
supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze wska- terapii supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszzane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, bez objawów lub z objawa- cze wskazane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u których choromi o niewielkim nasileniu, po niepowodzeniu terapii supresji androgenowej, u ba postêpuje w trakcie lub po chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel. Sandoz GmbH
których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze wskazane klinicznie; leczenia
100% 3515,40
mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u których choroba postêpuje w trakcie lub po cheRx (1)
mioterapii zawieraj¹cej docetaksel.
G.L. Pharma GmbH Abiraterone STADA: tabl. powl. 500 mg - 60 szt.
B
bezp³.
100% 3572,10 Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka
Abiraterone Glenmark: tabl. powl. 500 mg - 60 szt. Rx (1)
gruczo³u
krokowego
B
bezp³.
W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizoloAbiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka

2

LEKsykon - Receptariusz

Abira

nem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowego wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w skojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na kastracjê,
raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿czyzn, bez
objawów lub z objawami o nieznacznym/niewielkim nasileniu, po niepowodzeniu terapii supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze
wskazane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u których choroba
postêpuje w trakcie lub po chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel. Stada Arzneimittel
100% 3515,40
B(1)
bezp³.
Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka
gruczo³u krokowego
W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolonem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowego wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w
skojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na kastracjê, raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿czyzn, bez objawów lub z objawami o nieznacznym/niewielkim nasileniu, po
niepowodzeniu terapii supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze wskazane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u
których choroba postêpuje w trakcie lub po chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel.

Abiraterone Vipharm: tabl. powl. 500 mg
- 60 szt. (w blistrze)

Rx

Vipharm

100% 381,47
R(1)
20,14
Filgrastim (1) W: Preparat jest wskazany w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia czêstoœci wystêpowania neutropenii z gor¹czk¹ u pacjentów
otrzymuj¹cych chemioterapiê lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzonego nowotworu z³oœliwego (z wyj¹tkiem przewlek³ej bia³aczki szpikowej i zespo³ów mielodysplastycznych) oraz w celu skrócenia czasu trwania neutropenii u pacjentów poddanych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których wystêpuje zwiêkszone ryzyko przed³u¿onej ciê¿kiej neutropenii. Bezpieczeñstwo stosowania i skutecznoœæ produktu leczniczego s¹ podobne u doros³ych i dzieci otrzymuj¹cych chemioterapiê lekami cytotoksycznymi. Preparat jest wskazany do stosowania w celu mobilizacji komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. PBPC). U
dzieci lub doros³ych pacjentów z ciê¿k¹ wrodzon¹, cykliczn¹ lub idiopatyczn¹ neutropeni¹ z bezwzglêdn¹ liczb¹ neutrofili (ANC) £0,5 x 109/l oraz ciê¿kimi lub nawracaj¹cymi zaka¿eniami w wywiadzie, d³ugotrwa³e podawanie produktu leczniczego
jest wskazane w celu zwiêkszenia liczby neutrofili i zmniejszenia czêstoœci i czasu
trwania objawów zwi¹zanych z zaka¿eniem. Preparat jest wskazany w leczeniu
przewlek³ej neutropenii (ANC £1,0 x 109l) u pacjentów z zaawansowanym zaka¿eniem wirusem HIV, w celu zmniejszenia ryzyka zaka¿eñ bakteryjnych, gdy nie mo¿na zastosowaæ innych metod leczenia neutropenii. WP: Gor¹czka neutropeniczna
(zaka¿enie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL;
anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL (2) Chemioterapia ICD-10: C.0.06.
Accord Healthcare

tAccofil: inj./inf. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml
- 7 amp.-strzyk.

Rx-z

100% 3637,87
B(1)
bezp³. ¢ Accordeon: tabl. o przed³. uwalnianiu 5 mg - 100 szt.
Rx-w 100%
X
Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka ±
gruczo³u krokowego
W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolo- ¢ Accordeon: tabl. o przed³. uwalnianiu 10 mg - 60 szt. Rx-w 100%
X
nem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowe- ±
go wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w
100% 72,28
skojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na kaR(1)
12,19
stracjê raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿- ¢ Accordeon: tabl. o przed³. uwalnianiu 10 mg
Rx-w (2)
czyzn, bez objawów lub z objawami o niewielkim nasileniu, po niepowodzeniu terapii - 100 szt. ±
R
12,19
supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze wskaS(3)
bezp³.
zane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u których choroba postêpZentiva
uje w trakcie lub po chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel.
¢ Accordeon: tabl. o przed³. uwalnianiu 20 mg - 60 szt. Rx-w 100%
X
100% 38,04 ±
100% 138,65
Abra: test diagnostyczny do szybkich oznaczeñ - 50 szt. WM 30%(1) 11,68
R(1)
15,27
R(2)
3,58 ¢ Accordeon: tabl. o przed³. uwalnianiu 20 mg
Rx-w (2)
R
Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wy- - 100 szt. ±
15,27
magaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za poS(3)
bezp³.
moc¹ pompy insulinowej
Diagnosis
100% 267,39
100% 41,81
R(1)
19,91
tAbsenor®: tabl. o przed³. uwalnianiu 300 mg
Rx-w (2)
Rx B(1) bezp³. ¢ Accordeon: tabl. o przed³. uwalnianiu 40 mg
R
- 100 szt. u
100
szt.
±
19,91
R(2)
3,20
S(3)
bezp³.
100% 69,35
100% 522,29
tAbsenor®: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg
Rx B(1) bezp³.
R(1)
- 100 szt. u
27,34
tabl.
o
przed³.
uwalnianiu
80
mg
¢
Accordeon:
(2)
Rx-w (2)
R
3,56
R
- 100 szt. ±
27,34
Valproate sodium (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pa(3)
S
bezp³.
daczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Napady padaczkowe pierwotnie uogólnione: typowe i nietypowe napady nieœw- Oxycodone hydrochloride (1) W: Silny ból, który wymaga leczenia opioidowymi
iadomoœci (petit mal), napady miokloniczne, napady toniczno-kloniczne (grand lekami przeciwbólowymi. Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych i m³odzie¿y w
mal), mieszane postaci napadów toniczno-klonicznych i napadów nieœwiadomoœci, wieku powy¿ej 12 lat. (2) Neuralgia popó³paœcowa przewlek³a, Nowotwory z³oœliwe,
napady atoniczne. Lek mo¿e byæ równie¿ stosowany w innych rodzajach padaczki, Wieloobjawowy miejscowy zespó³ bólowy typu I - odruchowa dystrofia wspó³czulna
niereaguj¹cych odpowiednio na inne leki przeciwpadaczkowe, jak: napady padacz- oraz typu II - kauzalgia (3) Pacjenci 75+
Accord Healthcare
kowe czêœciowe: zarówno proste (ogniskowe), jak i z³o¿one (psychomotoryczne),
100% 38,16
napady wtórne uogólnione, zw³aszcza napady akinetyczne i atoniczne. W przypad®
ku napadów pierwotnie uogólnionych lek czêsto mo¿na stosowaæ w monoterapii. W Accu-Chek Active: test diagnostyczny do szybkich WM 30%(1) 11,80
oznaczeñ
50
szt.
napadach czêœciowych czêœciej zachodzi koniecznoœæ wprowadzenia leczenia skoR(2)
3,70
jarzonego, podobnie jak w napadach wtórnie uogólnionych i mieszanych postaciach
napadów pierwotnie uogólnionych i czêœciowych. Leczenie fazy maniakalnej w za- Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wyburzeniach afektywnych dwubiegunowych. Leczenie epizodów maniakalnych w magaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za poRoche Diagnostics
chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest przeciwwskazany lub moc¹ pompy insulinowej
Ÿle tolerowany. Kontynuacjê leczenia walproinianem mo¿na rozwa¿aæ u pacjentów,
100% 72,53
u których uzyskano odpowiedŸ kliniczn¹ na leczenie walproinianem ostrej fazy ma- Accu-Chek Instant: test diagnostyczny do szybkich
WM 30%(1) 21,76
nii. U ma³ych dzieci leczenie walproinianem mo¿e byæ terapi¹ 1-szego wyboru jedy- oznaczeñ - 100 szt.
nie w wyj¹tkowych przypadkach. Lek nale¿y stosowaæ wy³¹cznie z zachowaniem
R(2)
6,40
szczególnej ostro¿noœci po starannym rozwa¿eniu korzyœci i ryzyka, i, jeœli to mo¿liGlukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wywe, w monoterapii.
Orion Corporation
magaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za poRoche
OTC 100%
Acard®: tabl. dojelitowe 75 mg - 30 szt.
9,75 moc¹ pompy insulinowej
OTC 100% 10,05
Acard®: tabl. dojelitowe 75 mg - 60 szt.
100% 38,04
®
OTC 100% 20,34 Accu-Chek Performa: test diagnostyczny do
Acard®: tabl. dojelitowe 75 mg - 120 szt.
WM 30%(1) 11,68
szybkich oznaczeñ - 50 szt.
Acetylsalicylic acid
Polfa Warszawa
R(2)
3,58

Abiraterone Zentiva: tabl. powl. 500 mg
- 60 szt. (w blistrze)

Acard® 150 mg: tabl. dojelitowe 150 mg - 30 szt.
Acard® 150 mg: tabl. dojelitowe 150 mg - 60 szt.

Rx

OTC 100%
OTC 100%

Acetylsalicylic acid

Acard® 300 mg: tabl. 300 mg - 10 szt.

OTC

Acetylsalicylic acid

tAcarizax 12 SQ-HDM: liof. doustny - 30 szt.

Rx

Allergen extracts

tAccofil: inj./inf. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml
- 1 amp.-strzyk.

Rx-z

tAccofil: inj./inf. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml
- 5 amp.-strzyk.

Rx-z

tAccofil: inj./inf. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml
- 7 amp.-strzyk.

Rx-z

tAccofil: inj./inf. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml
- 1 amp.-strzyk.

Rx-z

tAccofil: inj./inf. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml
- 5 amp.-strzyk.

Rx-z

Acebutolol Aurovitas: tabl. powl. 200 mg - 30 szt. u Rx 100%
Acebutolol Aurovitas: tabl. powl. 400 mg - 30 szt. u Rx 100%
Acebutol hydrochloride

X
X
Aurovitas

100% 11,04
Acebutolol Gedeon Richter: tabl. powl. 200 mg
Rx R(1)
8,30
- 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 20,40
Acebutolol Gedeon Richter: tabl. powl. 400 mg
Rx R(1) 11,71
- 30 szt.
S(2)
bezp³.
Acebutolol (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub
leczeniu skojarzonym. Choroba wieñcowa. D³ugotrwa³e leczenie niektórych zaburzeñ rytmu serca: nadkomorowych (czêstoskurcz, trzepotanie i migotanie przedsionków; czêstoskurcz wêz³owy) i komorowych (czêstoskurcz komorowy). (2) Pacjenci
75+
Gedeon Richter

Acenocumarol WZF: tabl. 1 mg - 60 szt.

Rx 100%

Acetylcysteine Sandoz: inf. [roztw.] 100 mg/ml
- 5 amp.

Rx 100%

14,43
100% 11,86
Rx R(1)
Acenocumarol WZF: tabl. 4 mg - 60 szt.
5,12
S(2)
bezp³.
Acenocoumarol (1) W: Profilaktyka powik³añ zakrzepowo-zatorowych i ich leczenie. (2) Pacjenci 75+
Polfa Warszawa

Acetylcysteine

21,48

Sandoz GmbH

100% 13,68
50%(1)
7,35
100% 21,91
Rx
Aciclovir Aurovitas: tabl. 400 mg - 30 szt.
50%(1) 10,96
100% 41,35
Rx
Aciclovir Aurovitas: tabl. 800 mg - 30 szt.
50%(1) 20,68
Aciclovir (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu zaka¿eñ skóry i b³on
œluzowych wywo³anych przez wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simplex virus) ,
w tym pierwotnego i nawracaj¹cego opryszczkowego zaka¿enia narz¹dów p³ciowych (z wyj¹tkiem zaka¿eñ wirusem opryszczki pospolitej u noworodków i ciê¿kich
zaka¿eñ wirusem opryszczki pospolitej u dzieci ze zmniejszon¹ odpornoœci¹). Produkt leczniczy jest wskazany w hamowaniu nawracaj¹cych zaka¿eñ (zapobieganiu
nawrotom) wywo³anych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex virus) u
pacjentów z prawid³ow¹ odpornoœci¹. Produkt leczniczy jest wskazany w zapobieganiu zaka¿eniom wywo³anych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex
virus) u pacjentów ze zmniejszon¹ odpornoœci¹. Produkt leczniczy jest wskazany w
leczeniu zaka¿eñ wywo³anych przez wirus ospy wietrznej i pó³paœca (Varicella-zoster virus).
Aurovitas

Aciclovir Aurovitas: tabl. 200 mg - 30 szt.

Rx

Acidolac® Baby: prosz. 1,5 g - 10 sasz.

Œ¯ 100%

Bifidobacterium BB-12

Acidolac® baby krople: krople doustne 1 mld
- 1 op. 10 ml

SD 100%

Lactobacillus rhamnosus GG

Acidolac® caps: kaps. - 10 szt.
Acidolac® caps: kaps. - 20 szt.

SD 100%
SD 100%

30,16
Polpharma

SD 100%
SD 100%

Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium lactis

Acidolac® LGG: liof. doustny 3 g - 10 sasz.

16,54
25,37
Polpharma

SD 100%

Vitamin D + Lactobacillus salivarius HM6 Paradens

Acidolac® Junior: tabl. [smak bia³ej czekolady]
- 20 szt.
Acidolac® Junior: tabl. [smak truskawkowy] - 20 szt.

41,45
Polpharma

Bifidobacterium animalis

Acidolac® Dentifix Kids: tabl. do ssania - 30 szt.

25,81
Polpharma

31,12
31,96
Polpharma

Œ¯ 100%

Lactobacillus rhamnosus GG

Acidolit®: prosz. do przyg. roztw. doust.
Œ¯ 100%
- 10 sasz. 4,35 g
Acidolit®: prosz. do przyg. roztw. doust. [smak jab³kowy] Œ¯ 100%
- 10 sasz. 4,4 g
Acidolit®: prosz. do przyg. roztw. doust. [smak
Œ¯ 100%
malinowy] - 10 sasz. 4,4 g

24,50
Polpharma

22,94
20,77
19,08

13,88 Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wy- Sodium chloride + Potassium chloride + Sodium citrate + Glucose
Polpharma
magaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za po19,99 moc¹ pompy insulinowej
Roche Diagnostics
Rx 100%
Acidum folicum Hasco: tabl. 5 mg - 30 szt.
2,27
Polfa Warszawa
100%
8,95 Acidum folicum Hasco: tabl. 15 mg - 30 szt.
Rx 100%
2,90
100%
3,56
(1)
Rx R
Accupro® 5: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u
8,95 Folic acid
Hasco-Lek SA
Polfa Warszawa
S(2)
bezp³.
100%
4,45
100% 299,00
100% 12,31
Rx R(1)
Acidum folicum Richter : tabl. 5 mg - 30 szt.
4,45
Alk-Abello A/S
Rx R(1) 11,99
Accupro® 10: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 60,10
(2)
S
bezp³.
100% 12,86
R(1)
37,33
100% 19,97
Rx R(1) 12,86
Acidum folicum Richter : tabl. 15 mg - 30 szt.
B(2)
(1)
bezp³. Accupro® 20: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. u
Rx R
17,21
S(2)
bezp³.
100% 300,51
S(2)
bezp³. Folic acid (1) W: Profilaktyka i leczenie niedoboru kwasu foliowego w organizmie
(1)
R
8,37
100% 30,86 w nastêpuj¹cych stanach i jednostkach chorobowych: przewlek³e choroby zwi¹zane
hemoliz¹ krwi (talasemie, niedokrwistoœæ sierpowatokrwinkowa, zimnica); niedokB(2)
bezp³. Accupro® 40: tabl. powl. 40 mg - 28 szt. u
Rx R(1) 25,69 zrwistoœæ
megaloblastyczna; przewlek³e niedo¿ywienie, alkoholizm; u chorych leczo100% 235,92
S(2)
bezp³. nych dializ¹ oraz u chorych przyjmuj¹cych niektóre leki (barbiturany, prymidon, cy(1)
R
11,29 Quinapril (1) W: Nadciœnienie têtnicze samoistne: chinapryl jest wskazany w le- klosporyna, sulfasalazyna, trimetoprym); u kobiet stosuj¹cych doustne œrodki antyk100% 96,16 czeniu nadciœnienia têtniczego. Chinapryl jest skuteczny u pacjentów z nadciœnie- oncepcyjne. WP: Choroby reumatyczne - u pacjentów leczonych metotreksatem;
niem têtniczym w monoterapii jak równie¿ w skojarzeniu z lekami moczopêdnymi z ³uszczyca - u pacjentów leczonych metotreksatem (2) Pacjenci 75+ Gedeon Richter
R(1)
60,93 grupy tiazydów i lekami b-adrenolitycznymi. Zastoinowa niewydolnoœæ serca. ChiRx 100% 21,50
Aciprex: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
B(2)
bezp³. napryl jest skuteczny w leczeniu zastoinowej niewydolnoœci serca, podawany w skoRx 100% 34,99
Aciprex: tabl. powl. 10 mg - 56 szt.
100% 480,82 jarzeniu z lekami moczopêdnymi i/lub glikozydami naparstnicy. WP: Nadciœnienie
têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 r¿.; przewlek³a choroba ne- Escitalopram
Biofarm
R(1)
14,37 rek u dzieci od 6 do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 r¿. (2) Pa100% 54,21
Pfizer
B(2)
bezp³. cjenci 75+
Rx (1)
tAcitren: kaps. twarde 10 mg - 30 szt.
R
8,29

LEKsykon - Receptariusz

Acitr

100% 160,91
R(1)
3,20
100% 122,80
Rx (1)
tAcitren: kaps. twarde 25 mg - 30 szt.
R
3,20
100% 384,45
Rx (1)
tAcitren: kaps. twarde 25 mg - 100 szt.
R
7,62
Acitretin (1) W: Rozleg³e i ciê¿kie, oporne na leczenie postacie ³uszczycy; ³uszczyca krostkowa d³oni i stóp; ciê¿ka, wrodzona rybia ³uska i rybo³uskowate zapalenie
skóry; liszaj p³aski skóry i b³on œluzowych; inne ciê¿kie, oporne na leczenie postacie
zapalenia skóry, charakteryzuj¹ce siê wadliwym i/lub nadmiernym rogowaceniem.

tAcitren: kaps. twarde 10 mg - 100 szt.

Rx

Acticoat® Flex 3: opatrunek leczniczy 10x10 cm
- 1 szt.

100%

18,69

WM 30%(1) 10,13

3

100% 44,13
30%(4) 13,24
Adadox: tabl. 4 mg - 90 szt. u
R(2)
9,60
S(3)
bezp³.
Doxazosin (1) W: Pierwotne nadciœnienie têtnicze. Produktu leczniczego nie nale¿y stosowaæ w leczeniu pierwszego rzutu. Mo¿na go stosowaæ w monoterapii u pacjentów, którzy nie reaguj¹ na inne produkty lecznicze lub wystêpuj¹ u nich przeciwwskazania do ich stosowania. Stosowanie powinno byæ ewentualnie ograniczone do
leczenia drugiego lub trzeciego rzutu w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi. Leczenie objawowe ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (ang.
BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; neurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.
(2) Przerost gruczo³u krokowego (3) Pacjenci 75+ (4) W: Pierwotne nadciœnienie
têtnicze. Produktu leczniczego nie nale¿y stosowaæ w leczeniu pierwszego rzutu.
Mo¿na go stosowaæ w monoterapii u pacjentów, którzy nie reaguj¹ na inne produkty
lecznicze lub wystêpuj¹ u nich przeciwwskazania do ich stosowania. Stosowanie
powinno byæ ewentualnie ograniczone do leczenia drugiego lub trzeciego rzutu w
skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi. Leczenie objawowe ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (ang. BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u
dzieci do 18 r¿.
Adamed

Rx

B(2)
6,46
100% 97,80
Acticoat® Flex 3: opatrunek leczniczy 20x40 cm
(1)
WM 30% 29,34
- 1 szt.
B(2)
bezp³.
Emplastri antimicrobiotica (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
W: Opatrunek jest wskazany na zainfekowane jak i nara¿one na infekcje p³ytkie i
g³êbokie rany t.j.: powierzchowne i g³êbokie rany oparzeniowe II°, owrzodzenia stoSun Farm py cukrzycowej, odle¿yny, rany pooperacyjne, miejsca pobrania i na³o¿enia przeSmith & Nephew
Aclasta®: inf. [roztw.] 5 mg/100 ml - 1 but. 100 ml u Rx-z 100% 2503,56 szczepu skórnego, owrzodzenia ¿ylne.
Rx-z 100% 163,99
Zoledronic acid
Novartis Europharm Limited Actimodan: tabl. 100 mg - 30 szt. u
Rx-z 100% 495,99
Rx 100% 12,74 Actimodan: tabl. 100 mg - 100 szt. u
Aclexa: kaps. twarde 100 mg - 10 szt.
Aflofarm Farmacja Polska
Rx 100% 16,42 Modafinil
Aclexa: kaps. twarde 100 mg - 30 szt.
100% 17,85
Rx 100% 32,83 Actisorb Plus: opatrunek leczniczy 10,5x10,5 cm
Aclexa: kaps. twarde 100 mg - 60 szt.
WM
30%(1)
7,01
Rx 100% 15,93 - 1 szt.
Aclexa: kaps. twarde 200 mg - 10 szt.
100% 29,10
Rx 100% 32,83 Actisorb Plus: opatrunek leczniczy 10,5x19 cm - 1 szt. WM 100% 30,92 Adadut: kaps. miêkkie 0,5 mg - 30 szt.
Aclexa: kaps. twarde 200 mg - 30 szt.
Rx
30%(1) 10,76
30%(1) 11,30
Rx 100% 65,66
Aclexa: kaps. twarde 200 mg - 60 szt.
Johnson & Johnson Dutasteride (1) Leczenie umiarkowanych do ciê¿kich objawów ³agodnego rozrosCelecoxib
Krka Emplastri antimicrobiotica (1) Przewlek³e owrzodzenia
tu gruczo³u krokowego
100% 26,31 W: Leczenie umiarkowanych do ciê¿kich objawów ³agodnego rozrostu gruczo³u kro100% 12,84
®
Rx
Activelle : tabl. powl. 1 mg+ 0,5 mg - 28 szt.
30%(1) 15,36 kowego (ang. BPH). Zmniejszenie ryzyka ostrego zatrzymania moczu i koniecznoRx 30%(1) 4,74
Aclotin®: tabl. powl. 250 mg - 20 szt.
œci leczenia zabiegowego u pacjentów z umiarkowanymi do ciê¿kich objawami
S(2)
bezp³. Estradiol + Norethisterone (sta³e dawki) (1) W: Hormonalna terapia zastêp- ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego. Informacje dotycz¹ce wyników leczenia i
cza (HTZ) w celu leczenia objawów spowodowanych niedoborem estrogenów u ko100% 34,72 biet po menopauzie, u których up³yn¹³ co najmniej rok od ostatniej miesi¹czki. Profil- populacji pacjentów bior¹cych udzia³ w badaniach klinicznych, szczegó³y patrz
Adamed
Rx 30%(1) 10,42 aktyka osteoporozy u kobiet po menopauzie, u których wystêpuje zwiêkszone ryzy- ChPL.
Aclotin®: tabl. powl. 250 mg - 60 szt.
ko z³amañ, a które nie toleruj¹ lub, dla których przeciwwskazane s¹ inne produkty
Rx 100% 93,82
S(2)
bezp³. lecznicze stosowane w profilaktyce osteoporozy. Doœwiadczenie w leczeniu kobiet ADALIFT: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
Rx 100% 46,20
Ticlopidine (1) W: Zmniejszenie ryzyka wyst¹pienia udaru niedokrwiennego móz- w wieku powy¿ej 65 lat jest ograniczone.
Novo Nordisk ADALIFT: tabl. powl. 10 mg - 4 szt.
gu u pacjentów po przebytym epizodzie niedokrwienia naczyñ mózgowych (udar
Rx 100% 38,36
ADALIFT: tabl. powl. 20 mg - 2 szt.
100%
95,05
niedokrwienny mózgu, przejœciowe ataki niedokrwienne w wywiadzie). ZapobiegaRx 100% 63,93
ADALIFT: tabl. powl. 20 mg - 4 szt.
nie ciê¿kim incydentom niedokrwienia (szczególnie w obrêbie naczyñ wieñcowych)
C(1)
bezp³.
®
®
Tadalafil
Adamed
u pacjentów z zarostow¹ mia¿d¿yc¹ têtnic koniczyn dolnych w fazie chromania Actrapid Penfill : inj. [roztw.] 100 j.m./ml - 5 wk³. 3 ml Rx
R(2)
4,00
przestankowego. Zapobieganie wykrzepianiu w przetoce têtniczo-¿ylnej u pacjentS(3)
ów poddawanych hemodializom. (2) Pacjenci 75+
Bausch Health
bezp³. Adamon SR 50: kaps. o przed³. uwalnianiu 50 mg
Rx 100% 19,42
- 50 szt. u
Rx 100% 90,89 Insulin human (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
Acnatac: ¿el (10 mg+ 0,25 mg)/g - 1 tuba 30 g
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu cukrzycy.
Novo Nordisk Adamon SR 100: kaps. o przed³. uwalnianiu 100 mg
Rx 100% 37,09
Tretinoin + Clindamycin
Mylan Healthcare
- 50 szt. u
100%
8,88 Adamon SR 150: kaps. o przed³. uwalnianiu 150 mg
Rx 100% 25,53
Acnelec: krem 1 mg/g - 1 op. 30 g
Rx 100% 54,39
®
Rx R(1)
8,88 - 50 szt. u
Rx 100% 25,62 Acurenal : tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u
Acnelec: ¿el 1 mg/g - 1 op. 30 g
S(2)
bezp³. Adamon SR 200: kaps. o przed³. uwalnianiu 200 mg
Adapalene
Bausch Health
Rx 100% 71,19
100% 12,43 - 50 szt. u
Acodin 150 Junior: syrop (7,5 mg+ 50 mg)/5 ml
(1)
Tramadol
hydrochloride
Mylan Healthcare
Rx 100%
8,14 Acurenal®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
Rx R
12,11
- 1 but. 100 ml
100% 37,69
S(2)
bezp³.
Dextromethorphan hydrobromide + Dexpanthenol
Stada Arzneimittel
WM 30%(1) 11,31
100% 18,01 Adaptic: opatrunek leczniczy 7,6x40,6 cm - 1 szt.
tACTAIR 100 IR & 300 IR: tabl. podjêzykowe
B(2)
Rx R(1) 15,25
bezp³.
[alergeny roztoczy kurzu domowego D.pte/D.far 50/50] Rx 100%
X Acurenal®: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. u
- 31 szt. (3 szt. (100 IR) + 28 szt. (300 IR))
100% 35,66
S(2)
bezp³.
Allergen extracts
Stallergenes
WM 30%(1) 10,70
100% 30,20 Adaptic: opatrunek leczniczy 12,7x22,9 cm - 1 szt.
B(2)
tACTAIR 100 IR: tabl. podjêzykowe
Rx R(1) 24,66
bezp³.
Acurenal®: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. u
[alergeny roztoczy kurzu domowego D.pte/D.far 50/50] Rx 100%
X
S(2)
bezp³. Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epider- 15 szt.
molysis bullosa
Systamed
Quinapril (1) W: Nadciœnienie têtnicze samoistne: chinapryl wskazany jest w letACTAIR 300 IR: tabl. podjêzykowe
czeniu nadciœnienia têtniczego samoistnego. Chinapryl jest skuteczny u pacjentów Adaring: system terapeutyczny dopochwowy
Rx 100% 35,00
[alergeny roztoczy kurzu domowego D.pte/D.far 50/50] Rx 100%
X z nadciœnieniem têtniczym w monoterapii jak i w skojarzeniu z tiazydowymi lekami (120 µg+ 15 µg)/24 h - 1 szt.
moczopêdnymi. Zastoinowa niewydolnoœæ serca: chinapryl stosuje siê w leczeniu
- 30 szt.
Adaring:
system
terapeutyczny
dopochwowy
zastoinowej niewydolnoœci serca, w skojarzeniu z lekami moczopêdnymi i/lub glikoRx 100% 97,00
tACTAIR 300 IR: tabl. podjêzykowe
zydami naparstnicy. Rozpoczêcie leczenia zastoinowej niewydolnoœci serca lekiem (120 µg+ 15 µg)/24 h - 3 szt.
[alergeny roztoczy kurzu domowego D.pte/D.far 50/50] Rx 100%
X powinno zawsze odbywaæ siê pod œcis³¹ kontrol¹ lekarsk¹. WP: Nadciœnienie têt- Etonogestrel + Ethinylestradiol
Adamed
- 90 szt.
nicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 r¿.; przewlek³a choroba nerek
Rx 100%
Adartrel®: tabl. powl. 0,25 mg - 12 szt. u
5,97
Allergen extracts
Stallergenes u dzieci od 6 do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Bausch Health Adartrel®: tabl. powl. 0,5 mg - 28 szt. u
Rx 100% 26,33
100% 13,06
Rx 100% 102,61
Rx 100% 12,45 Adartrel®: tabl. powl. 2 mg - 28 szt. u
Rx 30%(1) 6,75 Adablix: tabl. 20 mg - 10 szt.
Actelsar: tabl. 40 mg - 28 szt.
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Rx 100% 26,20 Ropinirole
Adablix:
tabl.
20
mg
30
szt.
S(2)
bezp³.
Adamed
100% 28,77
100% 25,57 Bilastine
Rx R(1)
5,77
100% 21,26 Adaster: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
Rx 30%(1) 12,96
Actelsar: tabl. 80 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Rx 30%(1) 9,32
S(2)
bezp³. Adablok: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u
100% 79,93
S(2)
bezp³.
Telmisartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze: leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym: zmniejszenie
Rx R(1) 10,93
100% 40,64 Adaster: tabl. powl. 5 mg - 90 szt.
czêstoœci zachorowañ z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z jawn¹ choS(2)
bezp³.
Rx 30%(1) 16,76
rob¹ mia¿d¿ycow¹ (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub choroba têtnic Adablok: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ typu 2 z udokumentowanymi powik³aniami
S(2)
bezp³. Finasteride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
dotycz¹cymi narz¹dów docelowych. (2) Pacjenci 75+
Actavis Group PTC ehf.
W: Tabl. stosuje siê w leczeniu i kontroli ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego w
Solifenacin succinate (1) Zespó³ pêcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 75+
celu: zmniejszenia powiêkszonego gruczo³u krokowego, polepszenia przep³ywu
100% 29,65 W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych w leczeniu objawo- moczu oraz z³agodzenia objawów zwi¹zanych z BPH, zmniejszenia wystêpowania
wym
nagl¹cego
nietrzymania
moczu
i/lub
czêstomoczu
oraz
parcia
nagl¹cego,
któRx 30%(1) 17,04
ostrego zatrzymania moczu i zmniejszenia koniecznoœci interwencji chirurgicznej, w
Actelsar HCT: tabl. 80/12,5 mg - 28 szt.
re mog¹ wystêpowaæ u pacjentów z zespo³em pêcherza nadreaktywnego. Adamed tym przezcewkowej resekcji gruczo³u krokowego (TURP) oraz prostatektomii. Lek
S(2)
bezp³.
Rx
100%
Adacel: inj. [zaw.] 0,5 ml - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml (+2 ig³y)
94,36 podaje siê pacjentom z powiêkszonym gruczo³em krokowym (objêtoœæ gruczo³u po100% 29,65
wy¿ej ok. 40 ml).
Adamed
Tetanus toxoid + Pertussis vaccine + Diphtheria toxoid
Sanofi Pasteur
(1)
Rx 30% 17,04
Actelsar HCT: tabl. 80/25 mg - 28 szt.
100% 23,20
Rx
100% 123,99 Adatam: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 0,4 mg
Adacel
Polio:
inj.
[zaw.]
0,5
ml
1
amp.-strzyk.
(+
ig³a)
(2)
S
bezp³.
Rx R(1)
7,92
Tetanus toxoid + Pertussis toxoid + Diphtheria toxoid + Inactivated po - - 30 szt.
Telmisartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnie- liomyelitis vaccine
Sanofi Pasteur
S(2)
bezp³.
nia têtniczego. Dawka 80 mg+ 12,5 mg. Z³o¿ony produkt leczniczy jest wskazany do
100% 65,41
100%
8,52
stosowania u osób doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest kontrolowane w
Adatam: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 0,4 mg
sposób wystarczaj¹cy po zastosowaniu samego telmisartanu. Dawka 80 mg+ 25
Rx R(1) 19,57
30%(1)
2,56
- 90 szt.
mg. Z³o¿ony produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u osób doros³ych, u kt- Adadox: tabl. 2 mg - 30 szt. u
Rx (2)
S(2)
R
bezp³.
3,20
órych ciœnienie têtnicze nie jest kontrolowane w wystarczaj¹cy sposób produktem
80 mg+ 12,5 mg lub u osób doros³ych, które wczeœniej by³y ustabilizowane za pomoS(3)
bezp³. Tamsulosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
c¹ telmisartanu i hydrochlorotiazydu podawanych osobno. (2) Pacjenci 75+
100% 16,12 W: Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. LUTS) zwi¹zane z ³agodnym rozrosActavis Group PTC ehf.
tem gruczo³u krokowego (ang. BPH).
Adamed
30%(4)
4,84
Act-HIB: inj. dom./podsk. [prosz.+ rozp.] 10 µg
Rx (2)
Rx 100% 49,00
Adatam
Duo:
kaps.
twarde
0,5
mg+
0,4
mg
30
szt.
Rx 100%
X Adadox: tabl. 4 mg - 30 szt. u
R
3,20
- 1 fiol. 0,5 ml
Dutasteride + Tamsulosin hydrochloride
Adamed
S(3)
Haemophilus influenzae type b vaccine
Sanofi Pasteur
bezp³.
100% 23,22
100% 31,21
Adatam XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 0,4 mg - 30 szt. Rx R(1)
7,94
Acticoat® Flex 3: opatrunek leczniczy 10x20 cm
WM 30%(1) 14,10
- 1 szt.
S(2)
bezp³.
(2)
B
6,76
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LEKsykon - Receptariusz

Adata

100%

65,43
19,59
S(2)
bezp³.
100% 85,74
Adatam XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 0,4 mg - 120 szt. Rx R(1) 24,62
S(2)
bezp³.
Tamsulosin hydrochloride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
W: Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. LUTS) zwi¹zane z ³agodnym rozrostem gruczo³u krokowego (ang. BPH).
Adamed

Adatam XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 0,4 mg - 90 szt.

Rx R(1)

100% 13721,4
0
B(1)
bezp³.
Brentuximab vedotin (1) Program lekowy: leczenie beksarotenem ziarniaka
grzybiastego lub zespo³u Sezary’ego, Program lekowy: leczenie opornych i nawrotowych postaci ch³oniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreœlone ch³oniaki T)
W: Ch³oniak ziarniczy (ch³oniak Hodgkina). Produkt leczniczy jest wskazany do
stosowania u wczeœniej nieleczonych doros³ych pacjentów z ch³oniakiem ziarniczym (ch³oniakiem Hodgkina, ang. Hodgkin’s lymphoma) CD30+ w IV stadium zaawansowania choroby w skojarzeniu z doksorubicyn¹, winblastyn¹ i dakarbazyn¹
(AVD). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z ch³oniakiem CD30+, u których wystêpuje zwiêkszone ryzyko nawrotu lub
progresji choroby po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych (ang.
autologous stem cell transplant, ASCT). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
doros³ych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie ch³oniakiem ziarniczym CD30+: po ASCT lub; po co najmniej dwóch wczeœniejszych terapiach, w przypadku, gdy ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie stanowi opcji leczenia.
Uk³adowy ch³oniak anaplastyczny z du¿ych komórek. Produkt leczniczy w skojarzeniu z cyklofosfamidem, doksorubicyn¹ i prednizonem (CHP) jest wskazany do
stosowania u wczeœniej nieleczonych doros³ych pacjentów z uk³adowym ch³oniakiem anaplastycznym z du¿ych komórek (ang. systemic anaplastic large cell lymphoma, sALCL). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z
nawrotowym lub opornym sALCL. Skórny ch³oniak T-komórkowy. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów ze skórnym ch³oniakiem T-komórkowym CD30+ (ang. cutaneous T-cell lymphoma, CTCL), u których stosowano
uprzednio co najmniej 1 leczenie systemowe.
Takeda Polska Sp. z o.o.

tAdcetris: inf. [konc. do przyg. roztw.] 50 mg - 1 fiol.
u

Adeksa: tabl. 50 mg - 30 szt.
Adeksa: tabl. 100 mg - 30 szt.

Rx-z

100%
30%(1)
100%
Rx
30%(1)

Rx

12,46
6,08
18,23
5,47

Acarbose (1) Cukrzyca
W: Cukrzyca typu 2 (insulinoniezale¿na), zw³aszcza u osób oty³ych, u których stosowanie samej diety i wysi³ku fizycznego okaza³o siê nieskuteczne.
Polfarmex
100% 5702,89
B(1)
bezp³.
100% 5702,89
Rx-z (1)
tAdempas: tabl. powl. 1 mg - 42 szt. u
B
bezp³.
100% 5702,89
Rx-z (1)
tAdempas: tabl. powl. 1,5 mg - 42 szt. u
B
bezp³.
100% 5702,89
Rx-z (1)
tAdempas: tabl. powl. 2 mg - 42 szt. u
B
bezp³.
100% 5702,89
Rx-z (1)
tAdempas: tabl. powl. 2,5 mg - 42 szt. u
B
bezp³.
Riociguat (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego zakrzepowo-zatorowego
nadciœnienia p³ucnego (CTEPH), Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia
p³ucnego (TNP)
W: Przewlek³e zakrzepowo-zatorowe nadciœnienie p³ucne (ang. CTEPH Chronic
thromboembolic pulmonary hypertension). Lek jest wskazany w leczeniu doros³ych
pacjentów z klas¹ czynnoœciow¹ II do III wg WHO: z nieoperowalnym CTEPH; z
przetrwa³ym lub nawrotowym CTEPH po leczeniu chirurgicznym; w celu poprawy
wydolnoœci wysi³kowej. Têtnicze nadciœnienie p³ucne (ang. PAH Pulmonary arterial
hypertension). Lek w monoterapii lub w skojarzeniu z antagonistami receptora endoteliny jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z têtniczym nadciœnieniem
p³ucnym (PAH) z klas¹ czynnoœciow¹ II-III wg WHO w celu poprawy wydolnoœci wysi³kowej. Skutecznoœæ wykazano wœród populacji pacjentów z PAH z etiologi¹ idiopatycznego lub dziedzicznego PAH lub PAH zwi¹zanego z chorob¹ tkanki ³¹cznej.

tAdempas: tabl. powl. 0,5 mg - 42 szt. u

Rx-z

Bayer

100%

7,39
2,35
S(2)
bezp³.
100% 12,52
Rx 30%(1) 3,76
Adipine: tabl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Amlodipine (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa. Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci 75+
Bausch Health

Aerius:
Aerius:
Aerius:
Aerius:

100% 55,64
50%(1) 27,82
Epinephrine (1) Leczenie doraŸne w nag³ych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji), wywo³anych przez pokarmy, leki, uk¹szenia i u¿¹dlenia owadów oraz inne alergeny, jak równie¿ w przypadku anafilaksji samoistnej
W: Leczenie doraŸne w nag³ych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji), wywo³anych przez pokarmy, leki, uk¹szenia i u¿¹dlenia owadów oraz inne alergeny, jak równie¿ w przypadku anafilaksji samoistnej.
Polfa Warszawa

Aethoxysklerol 0,5%: inj. [roztw.] 5 mg/ml
- 5 amp. 2 ml
Aethoxysklerol 1%: inj. [roztw.] 10 mg/ml
- 5 amp. 2 ml
Aethoxysklerol 2%: inj. [roztw.] 20 mg/ml
- 5 amp. 2 ml
Aethoxysklerol 3%: inj. [roztw.] 30 mg/ml
- 5 amp. 2 ml

Adrenalina WZF 0,1%: inj. [roztw.] 1 mg/ml
- 10 amp. 1 ml u

Lauromakrogol 400 (Polidocanol)

Adipine: tabl. 5 mg - 30 szt. u

Adrenalina WZF: inj. [roztw.] 0,3 mg/0,3 ml
- 1 amp.-strzyk. 1 ml u

Rx 30%(1)

Rx

Rx 100%

Epinephrine

Adrenalin osel - import docelowy: inj. [roztw.]
1 mg/1 ml - 10 amp. 1 ml u

Rx 100%

Epinephrine

Adepend: tabl. powl. 50 mg - 28 szt. u
Naltrexone

Adin: liof. doustny 240 µg - 100 szt.
Desmopressin acetate

Rx

X
Osel

Adrenor - import docelowy: inj. 2 mg/ml
- 1 op. 20 amp. u

Lz 100%

Noradrenaline

Samarth LIfe Sciences

-

Lz

Aerius - (IR): roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 150 ml
Aerius - (IR): tabl. powl. 5 mg - 30 szt.

Aethylum chloratum Filofarm®: aerozol do stos.
zewnêtrznego 70 g - 1 poj. aerozolowy

Rurioctocogum alfa pegolum

N.V. Organon

Rx 100%
Rx 100%

Fosfomycin

21,50
22,30
Inpharm

Rx 100%

52,00

Rx 100%

60,00

Rx 100%

71,30

Rx 100%

80,80

Rx 100%

42,99

Biotal

Ethyl chloride

Afastural: roztw. doust. [prosz.] 3 g - 1 sasz. 8 g

59,99
24,99
20,99
49,99

Filofarm

Rx 100%

15,00

Exeltis Poland Sp. z o.o.

100%

18,33
6,39
S(2)
bezp³.
100% 34,81
Rx 30%(1) 10,93
Afenix: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Solifenacin succinate (1) Zespó³ pêcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie objawowe nagl¹cego nietrzymania moczu i/lub czêstomoczu oraz parcia nagl¹cego, które mog¹ wystêpowaæ u pacjentów z zespo³em pêcherza nadreaktywnego.
Polpharma

Afenix: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u

Rx 30%(1)

100% 9775,08
B(1)
bezp³.
100% 13608,0
0
Rx-z
B(1)
bezp³.
Everolimus (1) Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
W: Zaawansowany rak piersi z ekspresj¹ receptorów hormonalnych: produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi z ekspresj¹ receptorów
hormonalnych, bez ekspresji HER2/neu, w skojarzeniu z eksemestanem u kobiet po
menopauzie bez objawowego zajêcia narz¹dów wewnêtrznych, po wyst¹pieniu
wznowy lub progresji po leczeniu niesteroidowym inhibitorem aromatazy. Nowotwory neuroendokrynne trzustki: produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nieoperacyjnych lub z przerzutami wysoko lub œrednio zró¿nicowanych nowotworów
neuroendokrynnych trzustki u doros³ych pacjentów z chorob¹ o przebiegu postêpuj¹cym. Rak nerkowokomórkowy: produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których postêp
choroby nast¹pi³ w trakcie lub po przebytej terapii anty-VEGF (czynnik wzrostu
œródb³onka naczyniowego).
Novartis Europharm Limited

Rx

tAdynovi: inj. [prosz. + rozp. do przyg. roztw.] 500 j.m. Rx-z 100%
Rx 100% 280,00 - 1 fiol. proszku + 1fiol. rozp. 2 ml
Chiesi Poland
tAdynovi: inj. [prosz. + rozp. do przyg. roztw.]
Rx-z 100%
Rx 100% 24,98 1000 j.m. - 1 fiol. proszku + 1fiol. rozp. 2 ml
Ferring tAdynovi: inj. [prosz. + rozp. do przyg. roztw.]
Rx-z 100%
2000 j.m. - 1 fiol. proszku + 1fiol. rozp. 5 ml

100%
100%
100%
100%

Desloratadine

100% 56,57
R(1)
3,40
100% 112,74
Advagraf: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 1 mg
Rx (1)
- 30 szt.
R
3,20
100% 340,35
Advagraf: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 3 mg
Rx (1)
- 30 szt.
R
5,33
100% 563,75
Advagraf: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 5 mg
Rx (1)
- 30 szt.
R
3,25
Tacrolimus (1) Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ szpiku WP:
Stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia
W: Profilaktyka odrzucania przeszczepu u doros³ych biorców alogenicznych przeszczepów nerki lub w¹troby. Leczenie w przypadkach odrzucania przeszczepu alogenicznego opornego na terapiê innymi immunosupresyjnymi produktami Aflegan: inj. [roztw.] 7,5 mg/ml - 10 amp. 2 ml
Astellas Pharma
leczniczymi u doros³ych pacjentów.
Ambroxol hydrochloride
Rx 100% 18,49
Advantan: emulsja 1 mg/g - 1 tuba 15 g
Afloderm: krem 0,5 mg/g - 1 op. 40 g
Rx 100% 18,49
Advantan: krem 1 mg/g - 1 tuba 15 g
Afloderm: krem 0,5 mg/g - 1 op. 20 g
Rx 100% 27,00
Advantan: krem 1 mg/g - 1 tuba 25 g
Afloderm: maœæ 0,5 mg/g - 1 op. 40 g
Rx 100% 25,60
Advantan: krem 1 mg/g - 1 tuba 30 g
Afloderm: maœæ 0,5 mg/g - 1 op. 20 g
Rx 100% 18,49
Advantan: maœæ 1 mg/g - 1 tuba 15 g
Alclometasone
Rx 100% 27,00
Advantan: maœæ 1 mg/g - 1 tuba 25 g

Afobam®: tabl. 0,25 mg - 30 szt. u
Rx
100%
Advantan: maœæ 1 mg/g - 1 tuba 30 g
31,00
®
Methylprednisolone aceponate
LEO Pharma  Afobam : tabl. 0,5 mg - 30 szt. u
Alprazolam
100% 700,25
Rx-z (1)
Advate: inj. [prosz.+ rozp.] 250 j.m. - 1 zest.
®
B
bezp³.  Afobam : tabl. 1 mg - 30 szt. u
®
100% 1400,49  Afobam : tabl. 1 mg - 30 szt. u
Rx-z (1)
Advate: inj. [prosz.+ rozp.] 500 j.m. - 1 zest.
Alprazolam
B
bezp³.
100% 2800,98 tAfstyla: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 250 j.m
Rx-z (1)
Advate: inj. [prosz.+ rozp.] 1 000 j.m. - 1 zest.
- 1 fiol. proszku + 1 fiol rozp.+ zestaw do podawania
B
bezp³.
100% 4201,47 tAfstyla: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 500 j.m
Rx-z (1)
Advate: inj. [prosz.+ rozp.] 1 500 j.m. - 1 zest.
- 1 fiol. proszku + 1 fiol rozp.+ zestaw do podawania
B
bezp³.
100% 5601,96 tAfstyla: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 1000 j.m
Rx-z (1)
Advate: inj. [prosz.+ rozp.] 2 000 j.m. - 1 zest.
- 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. rozp.+ zestaw do podawania
B
bezp³.
100% 8402,94 tAfstyla: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 1500 j.m
Rx-z
Advate: inj. [prosz.+ rozp.] 3 000 j.m. - 1 zest.
- 1 fiol. proszku + 1 fiol rozp.+ zestaw do podawania
B(1)
bezp³.
Octocog alpha (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofi- tAfstyla: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 2000 j.m
li¹ A i B
- 1 fiol. proszku + 1 fiol rozp.+ zestaw do podawania
W: Leczenie i profilaktyka krwawieñ u pacjentów z hemofili¹ A (wrodzonym niedoborem czynnika VIII). Produkt nie zawiera czynnika von Willebranda w iloœciach sku- tAfstyla: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 2500 j.m
tecznych farmakologicznie, w zwi¹zku z czym nie jest wskazany w chorobie von - 1 fiol. proszku + 1 fiol rozp.+ zestaw do podawania
Willebranda.
Baxter

Advagraf: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 0,5 mg
- 30 szt.

Rx
Rx
Rx
Rx

Desloratadine

100% 38,56
B(1)
bezp³.
100% 11,48
Adriblastina® PFS: inj. do¿. [roztw.] 2 mg/ml
Lz (1)
- 1 fiol. 5 ml u
B
bezp³.
Doxorubicin hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.20.
W: Produkt jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych typów nowotworów: ostra bia³aczka limfoblastyczna, ostra bia³aczka szpikowa, bia³aczki przewlek³e, ziarnica z³oœliwa,
ch³oniaki nieziarnicze, szpiczak mnogi, miêsaki koœci i tkanek miêkkich, miêsak Ewinga,
neuroblastoma, miêsak pr¹¿kowanokomórkowy, guz Wilmsa, rak piersi, równie¿ jako
sk³adnik leczenia uzupe³niaj¹cego u kobiet po resekcji nowotworu piersi z zajêciem wê- Afinitor: tabl. 5 mg - 30 szt.
z³ów pachowych, rak trzonu macicy, rak jajnika, nienasieniakowy nowotwór j¹dra, rak
gruczo³u krokowego, rak pêcherza moczowego, rak p³uca, rak ¿o³¹dka, pierwotny rak
w¹trobowokomórkowy, nowotwory g³owy i szyi, rak gruczo³u tarczowego.
Pfizer Afinitor: tabl. 10 mg - 30 szt.

Adriblastina® PFS: inj. do¿. [roztw.] 2 mg/ml
- 1 fiol. 25 ml u

100% 45,60
30%(1) 32,24
100% 49,71
Rx 30%(1) 29,67
Adenuric®: tabl. powl. 120 mg - 28 szt. u
50%(2) 35,40
Febuxostat (1) Leczenie przewlek³ej hiperurykemii u doros³ych pacjentów w chorobach, w których wyst¹pi³o ju¿ odk³adanie siê z³ogów moczanowych, gdy leczenie
allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie mo¿e byæ kontynuowane z powodu wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹danych (2) Zapobieganie i leczenie przewlek³ej hiperurykemii u doros³ych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów
krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wyst¹pienia zespo³u rozpadu guza,
gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie mo¿e byæ kontynuowane z
powodu wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹danych
W: Dawka 80 mg. Leczenie przewlek³ej hiperurykemii w chorobach, w których wyst¹pi³o ju¿ odk³adanie siê z³ogów moczanowych (w tym guzki dnawe i/lub zapalenie
stawów dnawe czynne lub w wywiadzie). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych. Dawka 120 mg. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
przewlek³ej hiperurykemii w chorobach, w których wyst¹pi³o ju¿ odk³adanie siê z³ogów moczanowych (w tym guzki dnawe i/lub zapalenie stawów dnawe czynne lub w
wywiadzie). Produkt leczniczy jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu przewlek³ej
hiperurykemii u doros³ych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wyst¹pienia zespo³u rozpadu tAdynovi: inj. [prosz. + rozp. do przyg. roztw.] 250 j.m.
Rx-z 100%
guza (ang. TLS). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych.
- 1 fiol. proszku + 1fiol. rozp. 2 ml
Menarini International

Adenuric®: tabl. powl. 80 mg - 28 szt. u

19,33

Polfa Warszawa

roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 150 ml
roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 60 ml
tabl. powl. 5 mg - 10 szt.
tabl. powl. 5 mg - 30 szt.

Rx-z

Rx 100%

25,20

Bausch Health

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

26,63
19,89
26,65
19,89

Rx 100%
Rx 100%

16,90
24,82

Rx 100%
Rx 100%

34,93
34,99

Belupo

Egis

Egis

100% 595,35
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 1190,70
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 2381,40
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 3572,10
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 4762,80
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 5953,50
Rx-z (1)
B
bezp³.
tAfstyla: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 3000 j.m Rx-z 100% 7144,20
(1)
- 1 fiol. proszku + 1 fiol rozp.+ zestaw do podawania
B
bezp³.
X
Lonoctocog alfa (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹ A i B
X W: Leczenie i profilaktyka krwawieñ u pacjentów z hemofili¹ typu A (wrodzonym niedoborem VIII czynnika krzepniêcia krwi). Produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany
CSL Behring GmbH
X we wszystkich grupach wiekowych.

Agapurin®: tabl. dra¿. 100 mg - 60 szt.

X Agapurin® SR 400: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu

Baxalta Innovations GmbH

400 mg - 20 szt.
Pentoxifylline

Rx 100%
Rx 100%

11,00
13,38
Zentiva

LEKsykon - Receptariusz

Agapurin® SR 600: tabl. o przed³. uwalnianiu 600 mg
- 20 szt.

Agapu

Rx 100%

Pentoxifylline

21,76
Zentiva

100% 11,32
kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt.
50%(1)
5,66
Omeprazole (1) W: Zastosowanie u pacjentów doros³ych. Leczenie owrzodzenia
dwunastnicy. Zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy. Leczenie owrzodzenia ¿o³¹dka. Zapobieganie nawrotom owrzodzenia ¿o³¹dka. W skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, terapia eradykacyjna Helicobacter pylori (H. pylori) w
chorobie wrzodowej. Leczenie owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z
przyjmowaniem NLPZ. Zapobieganie powstawaniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ u pacjentów nara¿onych na ryzyko ich wyst¹pienia. Leczenie refluksowego zapalenia prze³yku. D³ugoterminowe leczenie
podtrzymuj¹ce pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia prze³yku. Leczenie
objawowej choroby refluksowej prze³yku. Leczenie zespo³u Zollingera-Ellisona. Zastosowanie u dzieci. Dzieci w wieku powy¿ej 1 roku oraz o mc. ³10 kg: leczenie refluksowego zapalenia prze³yku; leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaœnej treœci ¿o³¹dkowej w chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ w wieku powy¿ej 4
lat: w skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywo³anego przez H. pylori. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.

Agastin®:

Rx

Exeltis Poland Sp. z o.o.

100%

12,18
3,65
bezp³.
100% 22,83
Rx 30%(1) 6,85
Agen 10 - (IR): tabl. 10 mg - 60 szt. u
S(2)
bezp³.
Amlodipine (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa.
Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci 75+

Agen 5 - (IR): tabl. 5 mg - 60 szt. u

Rx 30%(1)
S(2)

Delfarma

100%

24,62
7,39
S(2)
bezp³.
Clopidogrel (1) Mia¿d¿yca objawowa naczyñ wieñcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj¹cymi leki (do 12 miesiêcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom,
Stan po zawale miêœnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesiêcy stosowania, Stan po zawale miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni
stosowania (2) Pacjenci 75+
W: Profilaktyka wtórna powik³añ zakrzepowych mia¿d¿ycy. Klopidogrel jest
wskazany u: doros³ych pacjentów z zawa³em miêœnia sercowego (od kilku dni do
mniej ni¿ 35 dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej ni¿ 6 miesiêcy) lub z
rozpoznan¹ chorob¹ têtnic obwodowych. Doros³ych pacjentów z ostrym zespo³em
wieñcowym: bez uniesienia odcinka ST (niestabilna d³awica piersiowa lub zawa³
miêœnia sercowego bez za³amka Q), w tym pacjentów, którym wszczepia siê stent
podczas zabiegu przezskórnej angioplastyki wieñcowej, w skojarzeniu z ASA, z
ostrym zawa³em miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu z
ASA, u pacjentów leczonych zachowawczo, kwalifikuj¹cych siê do leczenia trombolitycznego. Profilaktyka powik³añ zakrzepowych mia¿d¿ycy i zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków. U doros³ych pacjentów z
migotaniem przedsionków i przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka powik³añ naczyniowych, u których leczenie antagonistami wit. K nie mo¿e byæ zastosowane, a
ryzyko krwawienia jest niewielkie, klopidogrel w skojarzeniu z ASA stosuje siê w celu profilaktyki powik³añ zakrzepowych mia¿d¿ycy i powik³añ zakrzepowo-zatorowych, w tym udaru.
Actavis Group PTC ehf.

Agregex: tabl. powl. 75 mg - 28 szt.

100%

21,22
6,37
S(2)
bezp³.
Clopidogrel (1) Mia¿d¿yca objawowa naczyñ wieñcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj¹cymi leki (do 12 miesiêcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom,
Stan po zawale miêœnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesiêcy stosowania, Stan po zawale miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni
stosowania (2) Pacjenci 75+
W: Profilaktyka wtórna powik³añ zakrzepowych mia¿d¿ycy. Klopidogrel jest
wskazany u: doros³ych pacjentów z zawa³em miêœnia sercowego (od kilku dni do
mniej ni¿ 35 dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej ni¿ 6 miesiêcy) lub z
rozpoznan¹ chorob¹ têtnic obwodowych. Doros³ych pacjentów z ostrym zespo³em
wieñcowym: bez uniesienia odcinka ST (niestabilna d³awica piersiowa lub zawa³
miêœnia sercowego bez za³amka Q), w tym pacjentów, którym wszczepia siê stent
podczas zabiegu przezskórnej angioplastyki wieñcowej, w skojarzeniu z ASA, z
ostrym zawa³em miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu z
ASA, u pacjentów leczonych zachowawczo, kwalifikuj¹cych siê do leczenia trombolitycznego. Profilaktyka powik³añ zakrzepowych mia¿d¿ycy i zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków. U doros³ych pacjentów z
migotaniem przedsionków i przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka powik³añ naczyniowych, u których leczenie antagonistami wit. K nie mo¿e byæ zastosowane, a
ryzyko krwawienia jest niewielkie, klopidogrel w skojarzeniu z ASA stosuje siê w celu profilaktyki powik³añ zakrzepowych mia¿d¿ycy i powik³añ zakrzepowo-zatorowych, w tym udaru.
Delfarma

Agregex - (IR): tabl. powl. 75 mg - 28 szt.

100%
7,20
Rx 30%(1) 2,16
Agen® 5: tabl. 5 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 12,41
Rx 30%(1) 3,72
Agen® 5: tabl. 5 mg - 60 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 13,81
Rx 30%(1) 4,14
Agen® 10: tabl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 23,28
Rx 30%(1) 6,98
Agen® 10: tabl. 10 mg - 60 szt. u
S(2)
bezp³.
Amlodipine (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa.
Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci 75+ Zentiva Agregex - (IR): tabl. powl. 75 mg - 28 szt.

Aglan®: inj. 15 mg/1,5 ml - 5 amp. 1,5 ml

Rx 100%

Meloxicam

26,78
Zentiva

Aglan® 15: tabl. 15 mg - 10 szt.

Rx 100%

Aglan® 15: tabl. 15 mg - 20 szt.

Rx

5,48
100% 11,05
(1)
50%
6,47
100% 14,60
Rx
Aglan® 15: tabl. 15 mg - 30 szt.
50%(1)
7,73
Meloxicam (1) W: Krótkotrwa³e leczenie objawowe zaostrzeñ choroby zwyrodnieniowej stawów. D³ugotrwa³e leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów
lub zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa.
Zentiva
100% 62,87
30%(1) 19,79
Agomelatine (1) Leczenie du¿ych epizodów depresyjnych u doros³ych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeñ snu lub lêku, lub anhedonii
W: Leczenie du¿ych epizodów depresyjnych. Lek jest wskazany do stosowania u
doros³ych.
LEK-AM

Agolek: tabl. powl. 25 mg - 28 szt. u

Rx

100% 65,06
30%(1) 19,52
Agomelatine +pharma: tabl. powl. 25 mg - 90 szt. u Rx 100%
X
Agomelatine (1) Leczenie du¿ych epizodów depresyjnych u doros³ych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeñ snu lub lêku, lub anhedonii
W: Leczenie du¿ych epizodów depresyjnych. Produkt jest wskazany do stosowania
u doros³ych.
+pharma Polska

Agomelatine +pharma: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u Rx

100% 63,56
30%(1) 20,48
Agomelatine (1) Leczenie du¿ych epizodów depresyjnych u doros³ych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeñ snu lub lêku, lub anhedonii
W: Leczenie du¿ych epizodów depresyjnych. Agomelatyna jest wskazana do stosowania u doros³ych.
Adamed

Agomelatine Adamed: tabl. powl. 25 mg - 28 szt. u Rx

Agomelatine G.L. Pharma: tabl. powl. 25 mg - 28 szt. Rx 100% 60,72
u
30%(1) 18,22
Agomelatine (1) Leczenie du¿ych epizodów depresyjnych u doros³ych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeñ snu lub lêku, lub anhedonii
W: Leczenie du¿ych epizodów depresji. Produkt przeznaczony jest do stosowania u
pacjentów doros³ych.
G.L. Pharma Poland

Agomelatine NeuroPharma: tabl. powl. 25 mg
- 28 szt. u
Agomelatine

Rx 100%

X

Neuraxpharm Arzneimittel

100% 61,80
30%(1) 18,72
Agomelatine (1) Leczenie du¿ych epizodów depresyjnych u doros³ych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeñ snu lub lêku, lub anhedonii
W: Leczenie du¿ych epizodów depresyjnych. Produkt leczniczy jest wskazany do
stosowania u doros³ych.
Egis

Agomelatyna Egis: tabl. powl. 25 mg - 28 szt. u

Rx

Rx 30%(1)

Rx 30%(1)
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doros³ych i m³odzie¿y (w wieku co najmniej 12 lat), u których w³aœciwe jest jednoczesne stosowanie wziewnego glikokortykosteroidu i d³ugo dzia³aj¹cego agonisty receptorów b2-adrenergicznych, gdy: leczenie wziewnymi glikokortykosteroidami i
stosowanymi doraŸnie krótko dzia³aj¹cymi wziewnymi agonistami receptorów
b2-adrenergicznych nie zapewni³o odpowiedniej kontroli objawów choroby lub stosowane osobno wziewne glikokortykosteroidy i d³ugo dzia³aj¹cy agoniœci receptorów b2-adrenergicznych zapewni³y odpowiedni¹ kontrolê objawów choroby.
Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (POChP). Stosowanie produktu jest wskazane w objawowym leczeniu doros³ych (w wieku co najmniej 18 lat) z POChP z natê¿on¹ objêtoœci¹ wydechow¹ pierwszosekundow¹ (FEV1) <70% wartoœci nale¿nej
(po podaniu leku rozszerzaj¹cego oskrzela) i zaostrzeniem choroby w wywiadzie
mimo systematycznej terapii lekami rozszerzaj¹cymi oskrzela.
Sandoz GmbH
100%

86,24
bezp³.
12,28
S(3)
bezp³.
100% 102,79
AirFluSal Forspiro: prosz. do inhal. 50/500 µg/dawkê Rx C(1) bezp³.
- 1 inhal. (60 dawek)
R(2)
13,40
S(3)
bezp³.
Fluticasone propionate + Salmeterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Astma oskrzelowa. Produkt leczniczy wskazany jest do systematycznego leczenia astmy oskrzelowej, gdy zalecane jest leczenie skojarzone d³ugo dzia³aj¹cym
b-2-mimetykiem i wziewnym kortykosteroidem u: pacjentów, u których nie uzyskano
wystarczaj¹cej kontroli objawów astmy stosuj¹c kortykosteroid wziewny i stosowany doraŸnie wziewny krótko dzia³aj¹cy b-2-mimetyk lub pacjentów, u których uzyskano kontrolê objawów astmy stosuj¹c zarówno kortykosteroid wziewny, jak i d³ugo
dzia³aj¹cy b-2-mimetyk. POChP. Produkt leczniczy wskazany jest do objawowego
leczenia pacjentów z POChP z FEV1 <60% wartoœci nale¿nej (przed podaniem leku
rozszerzaj¹cego oskrzela) i powtarzaj¹cymi siê zaostrzeniami w wywiadzie, u których utrzymuj¹ siê istotne objawy choroby mimo regularnego stosowania leków rozszerzaj¹cych oskrzela.
Sandoz GmbH

AirFluSal Forspiro: prosz. do inhal. 50/250 µg/dawkê Rx C(1)
- 1 inhal. (60 dawek)
R(2)

100% 85,79
C(1)
bezp³.
R(2)
11,83
S(3)
bezp³.
Fluticasone propionate + Salmeterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Astma oskrzelowa. Produkt leczniczy wskazany jest do systematycznego leczenia astmy oskrzelowej, gdy zalecane jest leczenie skojarzone d³ugo dzia³aj¹cym
b2-mimetykiem i wziewnym kortykosteroidem u: pacjentów, u których nie uzyskano
wystarczaj¹cej kontroli objawów astmy stosuj¹c kortykosteroid wziewny i stosowany doraŸnie wziewny krótko dzia³aj¹cy b2-mimetyk lub pacjentów, u których uzyskano kontrolê objawów astmy stosuj¹c zarówno kortykosteroid wziewny, jak i d³ugo
dzia³aj¹cy b2-mimetyk. POChP. Produkt leczniczy wskazany jest do objawowego
leczenia pacjentów z POChP z FEV1 <60% wartoœci nale¿nej (przed podaniem leku
rozszerzaj¹cego oskrzela) i powtarzaj¹cymi siê zaostrzeniami w wywiadzie, u któ100% 21,23 rych utrzymuj¹ siê istotne objawy choroby mimo regularnego stosowania leków rozRx 30%(1) 6,37 szerzaj¹cych oskrzela.
Delfarma
S(2)
bezp³.
100% 83,70
Clopidogrel (1) Mia¿d¿yca objawowa naczyñ wieñcowych leczona stentami metaC(1)
bezp³.
lowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwaln- AirFluSal Forspiro - (IR): prosz. do inhal.
Rx (2)
R
9,74
iaj¹cymi leki (do 12 miesiêcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, 50/250 µg/dawkê - 1 inhal. (60 dawek)
(3)
Stan po zawale miêœnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesiêcy stoS
bezp³.
sowania, Stan po zawale miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni Fluticasone propionate + Salmeterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofistosowania (2) Pacjenci 75+
lowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Profilaktyka wtórna powik³añ zakrzepowych mia¿d¿ycy. Klopidogrel jest W: Astma oskrzelowa. Produkt leczniczy wskazany jest do systematycznego leczenia
wskazany u: doros³ych pacjentów z zawa³em miêœnia sercowego (od kilku dni do astmy oskrzelowej, gdy zalecane jest leczenie skojarzone d³ugo dzia³aj¹cym b -mimety2
mniej ni¿ 35 dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej ni¿ 6 miesiêcy) lub z kiem i wziewnym kortykosteroidem u: pacjentów, u których nie uzyskano wystarczaj¹cej
rozpoznan¹ chorob¹ têtnic obwodowych. Doros³ych pacjentów z ostrym zespo³em kontroli objawów astmy stosuj¹c kortykosteroid wziewny i stosowany doraŸnie wziewny
wieñcowym: bez uniesienia odcinka ST (niestabilna d³awica piersiowa lub zawa³ krótko dzia³aj¹cy b -mimetyk lub pacjentów, u których uzyskano kontrolê objawów ast2
miêœnia sercowego bez za³amka Q), w tym pacjentów, którym wszczepia siê stent my stosuj¹c zarówno
kortykosteroid wziewny, jak i d³ugo dzia³aj¹cy b2-mimetyk. POpodczas zabiegu przezskórnej angioplastyki wieñcowej, w skojarzeniu z ASA, z ChP. Produkt leczniczy wskazany jest do objawowego leczenia pacjentów
z POChP z
ostrym zawa³em miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu z FEV <60% wartoœci nale¿nej (przed podaniem leku rozszerzaj¹cego oskrzela) i powtar1
ASA, u pacjentów leczonych zachowawczo, kwalifikuj¹cych siê do leczenia trombol- zaj¹cymi siê zaostrzeniami w wywiadzie, u których utrzymuj¹ siê istotne objawy choroby
itycznego. Profilaktyka powik³añ zakrzepowych mia¿d¿ycy i zakrzepowo-zato- mimo regularnego stosowania leków rozszerzaj¹cych oskrzela.
Inpharm
rowych u pacjentów z migotaniem przedsionków. U doros³ych pacjentów z
migotaniem przedsionków i przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka powik³añ na100% 1984,50
czyniowych, u których leczenie antagonistami wit. K nie mo¿e byæ zastosowane, a tAJOVY: inj. [roztw.] 225 mg - 1 amp.-strzyk. 1,5 ml Rx-z (1)
B
bezp³.
ryzyko krwawienia jest niewielkie, klopidogrel w skojarzeniu z ASA stosuje siê w celu profilaktyki powik³añ zakrzepowych mia¿d¿ycy i powik³añ zakrzepowo-zatorowy- Fremanezumab (1) Program lekowy: profilaktyczne leczenie chorych na migrenê
ch, w tym udaru.
Inpharm przewlek³¹
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w profilaktyce migreny u osób
Rx 100% 19,12 doros³ych, u których wystêpuj¹ co najmniej 4 dni z migren¹ w m-cu.
Aidee: tabl. powl. 0,03 mg+ 2 mg - 21 szt.
TEVA GmbH
Ethinylestradiol + Dienogest
Symphar
100% 14,52
Rx
Akineton
(IR):
tabl.
2
mg
50
szt.
tAimovig: inj. [roztw.] 70 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 1 ml Rx-z 100%
X
30%(1)
4,94
100% 2072,75 Biperiden hydrochloride (1) Choroba i zespó³ Parkinsona
Rx-z (1)
tAimovig: inj. [roztw.] 140 mg/ml - 1 wstrzyk. 1 ml
B
bezp³. W: Leczenie sztywnoœci miêœniowej, dr¿enia i spowolnienia ruchowego w przebiegu
Erenumab (1) Program lekowy: profilaktyczne leczenie chorych na migrenê prze- choroby Parkinsona.Leczenie zaburzeñ motorycznych w zespo³ach pozapiramidowych: parkinsonowskich i dystonicznych, wywo³anych przez neuroleptyki i podobnie
wlek³¹
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w profilaktyce migreny u osób dzia³aj¹ce preparaty, np. wczesnych dyskinez, akatyzji i objawów parkinsonowskich. Leczenie innych pozapiramidowych zaburzeñ ruchowych, w tym dystonii uogóldoros³ych, u których wystêpuj¹ przynajmniej 4 dni z migren¹ na m-c.
Novartis Europharm Limited nionej i odcinkowej, np. zespo³u Meige’a, kurczu powiek (Blepharospasmus) lub
spastycznego krêczu karku (Torticollis spasmodicus).
Delfarma
100% 58,54
100% 14,41
(1)
Rx
bezp³. Akineton - (IR): tabl. 2 mg - 50 szt. u
Airbufo Forspiro: prosz. do inhal. 160/4,5 µg/dawkê Rx C
30%(1)
4,83
- 1 inhal. (60 dawek)
R(2)
15,45
Biperiden hydrochloride (1) Choroba i zespó³ Parkinsona
(3)
S
bezp³. W: Leczenie sztywnoœci miêœniowej, dr¿enia i spowolnienia ruchowego w przebiegu
100% 107,90 choroby Parkinsona.Leczenie zaburzeñ motorycznych w zespo³ach pozapiramidowych: parkinsonowskich i dystonicznych, wywo³anych przez neuroleptyki i podobnie
Airbufo Forspiro: prosz. do inhal. 160/4,5 µg/dawkê Rx C(1) bezp³. dzia³aj¹ce preparaty, np. wczesnych dyskinez, akatyzji i objawów parkinsonowski- 2 inhal. (120 dawek)
R(2)
18,51 ch. Leczenie innych pozapiramidowych zaburzeñ ruchowych, w tym dystonii uogólS(3)
bezp³. nionej i odcinkowej, np. zespo³u Meige’a, kurczu powiek (Blepharospasmus) lub
Inpharm
spastycznego krêczu karku (Torticollis spasmodicus).
100% 109,03
®
Rx 100% 38,61
C(1)
bezp³. Akineton : inj. [roztw.] 5 mg/ml - 5 amp. 1 ml u
Airbufo Forspiro: prosz. do inhal. 320/9 µg/dawkê
Rx (2)
Biperiden lactate
Mercapharm
- 1 inhal. (60 dawek)
R
19,64
100% 13,68
S(3)
bezp³. Akineton®: tabl. 2 mg - 50 szt. u
Rx
30%(1)
4,10
Budesonide + Formoterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
Biperiden hydrochloride (1) Choroba i zespó³ Parkinsona
W: Astma. Produkt leczniczy jest wskazany w systematycznym leczeniu astmy u W: Leczenie sztywnoœci miêœniowej, dr¿enia i spowolnienia ruchowego w przebiegu

AirFluSal Forspiro - (IR): prosz. do inhal.
50/250 µg/dawkê - 1 inhal. (60 dawek)

Rx
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LEKsykon - Receptariusz

Akine

choroby Parkinsona.Leczenie zaburzeñ motorycznych w zespo³ach pozapiramidowych: parkinsonowskich i dystonicznych, wywo³anych przez neuroleptyki i podobnie
dzia³aj¹ce preparaty, np. wczesnych dyskinez, akatyzji i objawów parkinsonowskich. Leczenie innych pozapiramidowych zaburzeñ ruchowych, w tym dystonii uogólnionej i odcinkowej, np. zespo³u Meige’a, kurczu powiek (Blepharospasmus) lub
spastycznego krêczu karku (Torticollis spasmodicus).
Mercapharm

Akineton® SR 4 mg: tabl. o przed³. uwalnianiu 4 mg
- 30 szt. u

Rx

100%
30%(1)

Aldara 5%: krem 5% - 12 sasz.

Rx 100% 385,76 zatrzymania moczu zwi¹zanego z ³agodnym rozrostem gruczo³u krokowego w poMeda AB ³¹czeniu z za³o¿eniem cewnika.

Imiquimod

100% 23967,95
B(1)
bezp³.
Alectinib (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
W: Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u
doros³ych pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim (ALK - kinaza ch³oniaka
anaplastycznego) niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP). Produkt leczniczy
w monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z zaawansowanym
100% 28,56 ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP), wczeœniej leczonych
Roche Registration
Akistan: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml - 1 but. 2,5 ml Rx R(1)
3,20 kryzotynibem.
S(2)
100% 11,80
bezp³.
100% 78,21 Alendran 70: tabl. 70 mg - 4 szt.
Rx 30%(1) 3,54
S(2)
Akistan: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml - 3 but. 2,5 ml Rx R(1)
8,00
bezp³.
S(2)
bezp³. Alendronic acid (1) Osteoporoza (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie. Kwas alendronowy zmniejsza
Latanoprost (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
Ranbaxy
W: Obni¿enie podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u pacjentów z jaskr¹ z ryzyko z³amañ krêgów i szyjki koœci udowej.
otwartym k¹tem przes¹czania oraz z nadciœnieniem wewn¹trzga³kowym. Obni¿enie
100% 10,05
podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u dzieci i m³odzie¿y z podwy¿szoRx 30%(1) 3,02
Alendrogen: tabl. 70 mg - 4 szt.
nym ciœnieniem wewn¹trzga³kowym i u dzieci i m³odzie¿y z jaskr¹.
Pharmaselect International Beteilingungs
S(2)
bezp³.
100% 28,53 Alendronic acid (1) Osteoporoza (2) Pacjenci 75+
Akistan Duo: krople do oczu [roztw.] (50 µg+ 5 mg)/ml Rx R(1)
3,20 W: Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie. Preparat zmniejsza ryzyko z³a- 1 but. 2,5 ml u
mañ krêgów oraz szyjki koœci udowej.
Mylan Ireland Limited
S(2)
bezp³.
100%
8,80
100% 78,27
Rx 30%(1) 2,64
Akistan Duo: krople do oczu [roztw.] (50 µg+ 5 mg)/ml Rx R(1)
Alendronat Bluefish: tabl. 70 mg - 4 szt.
8,00
- 3 but. 2,5 ml u
S(2)
bezp³.
S(2)
bezp³.
Alendronic acid (1) Osteoporoza (2) Pacjenci 75+
Latanoprost + Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie. Preparat zmniejsza ryzyko z³aW: Lek jest przeznaczony do stosowania u osób doros³ych (w tym u osób w pode- mañ krêgów i szyjki koœci udowej.
Bluefish Pharma
sz³ym wieku) w celu obni¿enia ciœnienia wewn¹trzga³kowego (IOP) u pacjentów z jaskr¹ z otwartym k¹tem oraz podwy¿szonym ciœnieniem wewn¹trzga³kowym, u Alendronate Arrow: tabl. 70 mg - 4 szt.
Rx 100%
X
których reakcja na miejscowo stosowane leki b-adrenolityczne lub analogi prostag- Alendronic acid
Actavis Group PTC ehf.
landyn jest niewystarczaj¹ca.
Pharmaselect International Beteilingungs
Rx 100%
X
Rx 100% 98,00 Alendronic Acid Genoptim: tabl. 70 mg - 4 szt.
Aklief: krem 50 µg/g - 1 op. 30 g
Alendronic acid
Synoptis Pharma
Trifaroten
Galderma
100% 14,34
Rx 100% 34,06 Alergimed: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u
Aknemycin®: maœæ 20 mg/g - 1 tuba 25 g
Rx
30%(1)
5,92
Aknemycin®: p³yn do stos. na skórê 20 mg/g
Rx 100% 34,06 Levocetirizine dihydrochloride (1) W: Objawowe leczenie alergicznego zapal- 1 but. 25 ml
enia b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego zapalenia b³ony œluzowej nosa) oraz
Erythromycin
Almirall pokrzywki. Produkt leczniczy jest wskazany dla doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku od 6 lat i powy¿ej. WP: Atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjenAknemycin® Plus: p³yn do stos. na skórê
Rx 100% 51,66 tów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub
(40 mg+ 0,25 mg)/g - 1 but. 25 ml
obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia
Erythromycin + Tretinoin
Almirall
MedReg

kaps. miêkkie 10 mg - 30 szt. u
kaps. miêkkie 10 mg - 60 szt. u
kaps. miêkkie 10 mg - 90 szt. u
kaps. miêkkie 20 mg - 30 szt. u
kaps. miêkkie 20 mg - 60 szt. u
kaps. miêkkie 20 mg - 90 szt. u

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Isotretinoin

Aksoderm®: maœæ 400 j.m./g - 1 tuba 30 g
Aksoderm® Forte: maœæ 1000 j.m./g - 1 tuba 10 g

OTC 100%
Rx 100%

Retinol

85,31
138,20
202,30
116,83
189,26
277,06

Gemi

Rx

krople do oczu [roztw.] 5 mg/ml - 1 but. 15 ml Rx 100%

Alcaine®:

Proxymetacaine hydrochloride

Alcreno:
Alcreno:
Alcreno:
Alcreno:

tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u
tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u
tabl. powl. 200 mg - 60 szt. u
tabl. powl. 300 mg - 60 szt. u

Quetiapine

Alcreno: tabl. powl. 100 mg - 30 szt. u
Alcreno: tabl. powl. 200 mg - 30 szt. u
Quetiapine

Aldan®:

tabl. 5 mg - 30 szt. u

Aldan®: tabl. 10 mg - 30 szt. u

tAlecensa: kaps. twarde 150 mg - 224 szt. u

Aleric™ Lora: tabl. 10 mg - 7 szt.
Aleric™ Lora: tabl. 10 mg - 30 szt.
Aleric™ Lora: tabl. 10 mg - 60 szt.

Rx-z

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Loratadine

27,90

Alermed®:

US Pharmacia

ALERPALUX®: krople do oczu [roztw.] 1 mg/ml
- 1 but. 5 ml

Rx

Rx 100%

Olopatadine

Alerprof: tabl. 10 mg - 10 szt.
Alerprof: tabl. 10 mg - 30 szt.
Alerprof: tabl. 10 mg - 100 szt.
Rupatadine

Alexan®:

inj. [roztw.] 20 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u

100%
100%
100%
100%

inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
X
X
®
X Alexan : inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u
X

Accord Healthcare

Rx 100%
Rx 100%

Alexan®:

Alexan®: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 40 ml u

12,60

Bausch Health

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

10,15
16,68
39,15

Teva Pharmaceuticals Polska

Lz

Alcon

Rx
Rx
Rx
Rx

8,40
X
X

100% 14,76
tabl. 10 mg - 30 szt.
30%(1)
6,34
Almirall Cetirizine dihydrochloride (1) W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu:
przewlek³ego
alergicznego
zapalenia
b³ony
œluzowej
nosa,
sezonowego
alergiczne10,02
go zapalenia b³ony œluzowej nosa (katar sienny), alergicznego zapalenia spojówek,
18,56 przewlek³ej idiopatycznej pokrzywki.
LEK-AM

100% 290,30
B(1)
bezp³.
Palonosetron + Netupitant (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.16./C.0.16.b.
W: Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych w: zapobieganiu ostrym i
opóŸnionym nudnoœciom i wymiotom na skutek chemioterapii przeciwnowotworowej zawieraj¹cej cisplatynê o silnym dzia³aniu wymiotnym; zapobieganiu ostrym i
opóŸnionym nudnoœciom i wymiotom na skutek chemioterapii przeciwnowotworowej o umiarkowanym dzia³aniu wymiotnym.
ANGELINI

tAkynzeo: kaps. twarde 300 mg+ 0,5 mg - 1 szt. u

100%
Rx R(1)
S(2)

19,45
4,27
bezp³.

100%

24,14
4,27
bezp³.

Laronidase (1) Program lekowy: leczenie choroby Hurler
16,81 W: Wskazany w d³ugotrwa³ej substytucji enzymatycznej u pacjentów z potwierdzo- Alfuzosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
5,32 nym rozpoznaniem mukopolisacharydozy typu I (MPS I; niedobór a-L-iduronidazy) W: Leczenie umiarkowanych do ciê¿kich objawów czynnoœciowych ³agodnego rozw celu leczenia nieneurologicznych objawów choroby.
Genzyme Europe B.V. rostu gruczo³u krokowego (ang. BPH).
Orion Corporation

Biperiden hydrochloride (1) Choroba i zespó³ Parkinsona
W: Leczenie sztywnoœci miêœniowej, dr¿enia i spowolnienia ruchowego w przebiegu
choroby Parkinsona. Leczenie zaburzeñ motorycznych w zespo³ach pozapiramidowych: parkinsonowskich i dystonicznych, wywo³anych przez neuroleptyki i podobnie
dzia³aj¹ce produkty lecznicze, np. wczesnych dyskinez, akatyzji i objawów parkinsonowskich. Leczenie innych pozapiramidowych zaburzeñ ruchowych, w tym dystonii uogólnionej i odcinkowej, zespo³u Meige’a, kurczu powiek (Blepharospasmus)
Mercapharm
lub spastycznego krêczu karku (Torticollis spasmodicus).

tAknenormin 10 mg:
tAknenormin 10 mg:
tAknenormin 10 mg:
tAknenormin 20 mg:
tAknenormin 20 mg:
tAknenormin 20 mg:

Ranbaxy

tAldurazyme: inf. [konc. do przyg. roztw.] 100 j.m./ml Lz 100% 2419,96
- 1 fiol. 5 ml
B(1)
bezp³. Alfurion: tabl. o przed³. uwalnianiu 10 mg - 30 szt. u

Lz
Lz
Lz

100%
8,84
B(1)
bezp³.
100% 44,23
B(1)
bezp³.
100% 88,45
B(1)
bezp³.
100% 176,90
B(1)
bezp³.
100%
-

Alfuzostad® 10 mg: tabl. o przed³. uwalnianiu 10 mg
- 30 szt.

Rx R(1)

S(2)
Alfuzosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie umiarkowanych do ciê¿kich objawów czynnoœciowych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (£RGK).
STADA Poland Sp. z o.o.
100% 113,40
bezp³.
B(2)
bezp³.
Melphalan (1) Nowotwory z³oœliwe (2) Chemioterapia ICD-10: C.39.
W: Preparat wskazany jest w leczeniu szpiczaka mnogiego.

Rx B(1)

Alkeran®: tabl. powl. 2 mg - 25 szt.

Aspen Pharma Trading Limited

Rx 100%

Allegra Telfast® 180: tabl. powl. 180 mg - 20 szt.
Fexofenadine hydrochloride

ALLERGIKA krem do twarzy MED: krem
- op. 50 ml
Prep. z³o¿.

ALLERGIKA krem z olejem z wiesio³ka 20%
MED: krem - op. 100 ml
Prep. z³o¿.

Allergovit®: inj. podsk. [zaw.]
[pocz¹t. 006 Trawy100% w równych czêœciach: 133
K³osówka+140 Kupkówka pospolita+157 Rajgras
angielski+177 Tymotka ³¹kowa+178 Wiechlina
³¹kowa+179 Kostrzewa ³¹kowa] - 2 fiol. 3 ml (stê¿. A i B)
Allergovit®: inj. podsk. [zaw.]
[pocz¹t. 006 Trawy60%+158 ¯yto40%] - 2 fiol. 3 ml (stê¿.
A i B)
Allergovit®: inj. podsk. [zaw.]
[pocz¹t. 006 Trawy 60%+106 Bylica pospolita20%+158
¯yto20%] - 2 fiol. 3 ml (stê¿. A i B)
Allergovit®: inj. podsk. [zaw.]
[pocz¹t. 006 Trawy 60%+108 Brzoza bia³a20%+158
¯yto20%] - 2 fiol. 3 ml (stê¿. A i B)
Allergovit®: inj. podsk. [zaw.]
[pocz¹t. 015 Trawy/zbo¿a100% w tym: 006
Trawy55%+121 Jêczmieñ10%+126 Owies10%+158
¯yto15%+173 Pszenica10%] - 2 fiol. 3 ml (stê¿. A i B)
Allergovit®: inj. podsk. [zaw.]
[pocz¹t. 106 Bylica pospolita100%] - 2 fiol. 3 ml (stê¿. A i
B)
Allergovit®: inj. podsk. [zaw.]
[pocz¹t. 108 Brzoza bia³a100%] - 2 fiol. 3 ml (stê¿. A i B)
Allergovit®: inj. podsk. [zaw.]
[pocz¹t. 108 Brzoza bia³a35%+115 Olcha30%+129
Leszczyna35%] - 2 fiol. 3 ml (stê¿. A i B)
Allergovit®: inj. podsk. [zaw.]
[podtrz. 006 Trawy100% w równych czêœciach: 133
K³osówka+140 Kupkówka pospolita+157 Rajgras
angielski+177 Tymotka ³¹kowa+178 Wiechlina
³¹kowa+179 Kostrzewa ³¹kowa] - 1 fiol. 3 ml (stê¿. B)
Allergovit®: inj. podsk. [zaw.]
[podtrz. 006 Trawy60%+158 ¯yto40%] - 1 fiol. 3 ml (stê¿.
B)
Allergovit®: inj. podsk. [zaw.]
[podtrz. 006 Trawy 60%+106 Bylica pospolita20%+158
¯yto20%] - 1 fiol. 3 ml (stê¿. B)
Allergovit®: inj. podsk. [zaw.]
[podtrz. 006 Trawy 60%+108 Brzoza bia³a20%+158
¯yto20%] - 1 fiol. 3 ml (stê¿. B)
Allergovit®: inj. podsk. [zaw.]
[podtrz. 015 Trawy/zbo¿a100% w tym: 006
Trawy55%+121 Jêczmieñ10%+126 Owies10%+158
¯yto15%+173 Pszenica10%] - 1 fiol. 3 ml (stê¿. B)
Allergovit®: inj. podsk. [zaw.]
[podtrz. 106 Bylica pospolita100%] - 1 fiol. 3 ml (stê¿. B)
Allergovit®: inj. podsk. [zaw.]
[podtrz. 108 Brzoza bia³a100%] - 1 fiol. 3 ml (stê¿. B)
Allergovit®: inj. podsk. [zaw.]
[podtrz. 108 Brzoza bia³a35%+115 Olcha30%+129
Leszczyna35%] - 1 fiol. 3 ml (stê¿. B)

X Alexan®: inj. [roztw.] 20 mg/ml - 10 fiol. 5 ml u
Lz
X Cytarabine (1) Chemioterapia ICD-10: C.14.
Accord Healthcare W: Cytarabina mo¿e byæ stosowana zarówno w monoterapii jak i w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami w leczeniu pocz¹tkowym oraz podtrzymuj¹cym: ostrych Allergen extracts
100%
7,84 bia³aczek szpikowych, ostrych bia³aczek limfoblastycznych, nacieków bia³aczkow(1)
Rx 30%
2,80 ych w oœrodkowym uk³adzie nerwowym, z³oœliwych ch³oniaków nieziarniczych Allertec®: krople doustne 10 mg/ml - 1 fl. 20 ml
S(2)
bezp³. (Non-Hodgkin’s lymphoma), Leczenie du¿ymi dawkami: opornych na leczenie ch³oniaków nieziarniczych (Non-Hodgkin’s lymphoma), opornych na leczenie ostrych
100% 14,78 bia³aczek szpikowych, opornych na leczenie ostrych bia³aczek limfoblastycznych, Allertec®: krople doustne 10 mg/ml - 1 fl. 10 ml
Ebewe Pharma GmbH
Rx 30%(1) 4,70 prze³omu blastycznego w przewlek³ej bia³aczce szpikowej.

S(2)
100% 25,68 Allertec®: syrop 5 mg/5 ml - 1 but. 100 ml
bezp³.
Amlodipine (1) W: W leczeniu nadciœnienia têtniczego, stabilnej d³awicy piersiow- Alfabax: tabl. o przed³. uwalnianiu 10 mg - 30 szt.
Rx R(1)
5,31
Allertec®: tabl. powl. 10 mg - 20 szt.
ej oraz naczynioskurczowej d³awicy piersiowej (angina Prinzmetala). WP: Objaw
S(2)
bezp³.
Raynauda zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci
75+
Polfarmex Alfuzosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
Allertec®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
W: Leczenie czynnoœciowych objawów ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego
(£RGK) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego. Leczenie wspomagaj¹ce ostrego

29,32

Opella Healthcare Poland

WMo 100%

89,90

Propharma Sp. z o.o.

WMo 100%

79,90

Propharma Sp. z o.o.

Rx 100% 910,00

Rx 100% 910,00
Rx 100% 910,00
Rx 100% 910,00
Rx 100% 910,00
Rx 100% 910,00
Rx 100% 910,00
Rx 100% 910,00

Rx 100% 910,00

Rx 100% 910,00
Rx 100% 910,00
Rx 100% 910,00
Rx 100% 910,00
Rx 100% 910,00
Rx 100% 910,00
Rx 100% 910,00
Allergopharma-Nexter

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
30%(1)
100%
30%(1)
100%
30%(1)
100%
100%
30%(1)

16,70
5,01
9,59
3,58
12,94
6,93
14,79
14,75
6,33

LEKsykon - Receptariusz

Allertec® WZF: tabl. powl. 10 mg - 7 szt.
Allertec® WZF: tabl. powl. 10 mg - 10 szt.

OTC 100%
OTC 100%

9,35
11,23
Cetirizine dihydrochloride (1) W: Cetyryzyna jest wskazana w ³agodzeniu objawów dotycz¹cych nosa i oczu, zwi¹zanych z sezonowym i przewlek³ym alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej nosa. Cetyryzyna jest wskazana w ³agodzeniu objawów przewlek³ej idiopatycznej pokrzywki. Krople doustne i syrop: u doros³ych i dzieci w wieku 2 lat
i powy¿ej. Tabl. powl.: u doros³ych i dzieci w wieku 6 lat i powy¿ej.
Polfa Warszawa
OTC 100%
Allertec® Effect: tabl. 20 mg - 10 szt.
X
Bilastine
Polpharma
OTC 100% 12,57
Allertec® Fexo: tabl. powl. 120 mg - 10 szt.
Fexofenadine hydrochloride
Polpharma

Allertec® Wapno Plus: tabl. mus. [smak cytrynowy]
- 20 szt.
Perilla + Calcium + Colecalciferol + Quercetin

Allevyn® Adhesive: opatrunek leczniczy 7,5x7,5 cm
- 10 szt.

7

Aller

100%

WM 30%(1)

100%

22,27
6,68
bezp³.
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Smith & Nephew

Allevyn® Gentle Border Multisite: opatrunek
piankowy z warstw¹ adhezyjn¹ zawieraj¹c¹ silikon
17,1x17,9 - 1 szt.

WM 30%(1)
B(2)

100%

9,00
6,93
Polpharma
B(2)
6,04
antimicrobiotica (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bulWMo 100% 145,91 Emplastri
losa
Smith & Nephew

SD 100%

9,86 Allevyn® Heel: opatrunek leczniczy 10,5x13,5 cm

- 1 szt.

100%

8,58
6,30
B
5,32
100% 16,77
®
Allevyn Adhesive: opatrunek leczniczy 17,5x17,5 cm WM 30%(1) 12,30
- 1 szt.
B(2)
10,38
100% 26,30
Allevyn® Adhesive: opatrunek leczniczy 22,5x22,5 cm WM 30%(1) 18,91
- 1 szt.
B(2)
15,74
Emplastri polyurethanum spumatum (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Smith & Nephew
100% 10,30
Allevyn® Ag Adhesive: opatrunek leczniczy
WM 30%(1) 4,77
7,5x7,5 cm - 1 szt.
B(2)
2,40
100% 15,81
®
Allevyn Ag Adhesive: opatrunek leczniczy
WM 30%(1) 5,98
10x10 cm - 1 szt.
B(2)
1,76
100% 22,20
Allevyn® Ag Adhesive: opatrunek leczniczy [pianka] WM 30%(1) 6,84
12,5x12,5 cm - 1 szt.
B(2)
0,25
Emplastri antimicrobiotica (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Smith & Nephew

Allevyn® Adhesive: opatrunek leczniczy 12,5x12,5 cm WM 30%(1)
- 1 szt.
(2)

100%

27,48

WM 30%(1)

100%

13,34
5,14
B(2)
1,63
100% 19,80
Allevyn® Life: opatrunek leczniczy [samoprzylepny]
(1)
WM 30%
6,93
12,9x12,9 cm - 1 szt.
B(2)
1,42
100% 27,17
Allevyn® Life: opatrunek leczniczy [samoprzylepny]
WM 30%(1) 8,58
15,4x15,4 cm - 1 szt.
B(2)
0,61
100% 47,42
Allevyn® Life: opatrunek leczniczy [samoprzylepny]
WM
21x21 cm - 1 szt.
30%(1) 14,23
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Smith & Nephew

Allevyn® Life: opatrunek leczniczy [samoprzylepny]
10,3x10,3 cm - 1 szt.

WM 30%(1)

100%
30%(1)
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia

Allevyn® Life Heel: opatrunek leczniczy
[samoprzylepny] 25x25,2 cm - 1 szt.

WM

60,91
18,27

Smith & Nephew

100%
WM
30%(1)
100%
WM
30%(1)
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia

Allevyn® Life Sacrum: opatrunek leczniczy
[samoprzylepny] 17,5x17,5 cm - 1 szt.
Allevyn® Life Sacrum: opatrunek leczniczy
[samoprzylepny] 21,6x23 cm - 1 szt.

27,53
8,26
43,23
12,97

Smith & Nephew

Allevyn® Ag Heel: opatrunek leczniczy 10,5x13,5 cm WM 30%(1) 13,54
Allevyn® Non Adhesive: opatrunek leczniczy
- 1 szt.
B(2)
7,56 [nieprzylepny] 10x20 cm - 1 szt.
Emplastri antimicrobiotica (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa

Smith & Nephew

100% 41,61
Ag Sacrum: opatrunek leczniczy 17x17 cm WM 30%(1) 13,19
- 1 szt.
B(2)
1,01
100% 63,49
Allevyn® Ag Sacrum: opatrunek leczniczy 22x22 cm WM 30%(1) 19,05
- 1 szt.
B(2)
bezp³.
Emplastri antimicrobiotica (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa

Allevyn®

100%
9,98
WM 30%(1) 7,06
B(2)
5,81
100%
5,27
®
Allevyn Non Adhesive: opatrunek leczniczy
WM 30%(1) 3,81
[nieprzylepny] 10x10 cm - 1 szt.
B(2)
3,18
100% 20,85
Allevyn® Non Adhesive: opatrunek leczniczy
(1)
WM 30% 15,01
[nieprzylepny] 20x20 cm - 1 szt.
B(2)
12,51
Emplastri polyurethanum spumatum (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Smith & Nephew

Smith & Nephew

100%

6,54
1,96
B
bezp³.
100% 20,19
Allevyn® Gentle Border: opatrunek piankowy z
WM 30%(1) 6,06
warstw¹ adhezyjn¹ zawieraj¹c¹ silikon 10x20 cm - 1 szt.
B(2)
bezp³.
100% 10,60
Allevyn® Gentle Border: opatrunek piankowy z
(1)
WM 30%
3,18
warstw¹ adhezyjn¹ zawieraj¹c¹ silikon 10x10 cm - 1 szt.
B(2)
bezp³.
100% 15,80
Allevyn® Gentle Border: opatrunek piankowy z
WM 30%(1) 4,74
warstw¹ adhezyjn¹ zawieraj¹c¹ silikon 12,5x12,5 cm
- 1 szt.
B(2)
bezp³.
100% 29,59
Allevyn® Gentle Border: opatrunek piankowy z
(1)
WM 30%
warstw¹ adhezyjn¹ zawieraj¹c¹ silikon 17,5x17,5 cm
8,88
- 1 szt.
B(2)
bezp³.
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Smith & Nephew

Allevyn® Gentle Border: opatrunek piankowy z
WM 30%(1)
warstw¹ adhezyjn¹ zawieraj¹c¹ silikon 7,5 x7,5 cm - 1 szt.
(2)

100%

16,37
4,91 Alneta: tabl. 5 mg - 30 szt. u
B(2)
bezp³.
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Smith & Nephew

Allevyn® Gentle Border Lite Oval: opatrunek
piankowy z warstw¹ adhezyjn¹ zawieraj¹c¹ silikon
15,2x13,1 cm - 1 szt.

Allevyn® Sacrum: opatrunek leczniczy 22x22 cm
- 1 szt.

100%

25,40

WM 30%(1) 18,34

B(2)
15,31
Emplastri antimicrobiotica (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Smith & Nephew

100%
8,30
R(1)
3,20
100% 14,83
Rx (1)
Allupol®: tabl. 300 mg - 30 szt. u
R
3,20
Allopurinol (1) W: Leczenie wszystkich postaci hiperurykemii, których nie mo¿na
kontrolowaæ diet¹, w tym hiperurykemia wtórna ró¿nego pochodzenia i powik³ania
kliniczne stanów przebiegaj¹cych z hiperurykemi¹, zw³aszcza jawna dna moczanowa, nefropatia moczanowa (np. w trakcie leczenia nowotworów) oraz w celu rozpuszczenia z³ogów i zapobiegania powstawaniu kamieni moczanowych. Leczenie
nawracaj¹cej kamicy nerkowej z kamieniami nerkowymi o mieszanym sk³adzie wapniowo-szczawianowym, z towarzysz¹c¹ hiperurykemi¹, gdy leczenie p³ynami, diet¹
i innymi sposobami okaza³o siê nieskuteczne. Choroby nowotworowe i zespo³y mieloproliferacyjne z szybkim obrotem komórkowym, w których zwiêkszone stê¿enie
moczanów wystêpuje samoistnie lub wywo³ane jest leczeniem cytotoksycznym. Zaburzenia czynnoœci niektórych enzymów, prowadz¹ce do nadprodukcji moczanów,
np.: fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej (np. zespó³ Lescha-Nyhana); glukozo-6-fosfatazy (np. choroba spichrzeniowa glikogenu); syntetazy fosfo100% 44,30 rybozylopirofosforanowej; amidotransferazy fosforybozylopirofosforanowej; fosforAllevyn® Gentle Border Heel: opatrunek piankowy z WM 30%(1) 13,29 ybozylotransferazy adeninowej.
Gedeon Richter
warstw¹ adhezyjn¹ zawieraj¹c¹ silikon 23x23,2 cm - 1 szt.
B(2)
bezp³. Alluzience: inj. [roztw.] 200 j. speywood/ml
Rx 100%
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epider- - 2 fiol. 0,625 ml
molysis bullosa
Smith & Nephew Botulinum A toxin
Ipsen Poland
100%
7,25 Almiden: tabl. 5 mg - 30 szt. u
Rx 100%
X
Allevyn® Gentle Border Lite: opatrunek piankowy z WM 30%(1) 2,18
Rx 100%
Almiden: tabl. 5 mg - 60 szt. u
X
warstw¹ adhezyjn¹ zawieraj¹c¹ silikon 8x8 cm - 1 szt.
B(2)
bezp³. Almiden: tabl. 5 mg - 90 szt. u
Rx 100%
X
100% 10,60 Almiden: tabl. 10 mg - 30 szt. u
Rx 100%
X
Allevyn® Gentle Border Lite: opatrunek piankowy z WM 30%(1) 3,18
Rx 100%
Almiden: tabl. 10 mg - 60 szt. u
X
warstw¹ adhezyjn¹ zawieraj¹c¹ silikon 10x10 cm - 1 szt.
(2)
B
bezp³. Amlodipine
Accord Healthcare
100% 22,84
Rx 100% 36,49
Allevyn® Gentle Border Lite: opatrunek piankowy z WM 30%(1) 6,85 Almozen: tabl. powl. 12,5 mg - 3 szt. u
Rx 100% 63,99
Almozen: tabl. powl. 12,5 mg - 6 szt. u
warstw¹ adhezyjn¹ zawieraj¹c¹ silikon 15x15 cm - 1 szt.
B(2)
bezp³. Almotriptan
Zentiva
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Smith & Nephew

Allupol®: tabl. 100 mg - 50 szt. u

Rx

7,67
2,63
S(2)
bezp³.
100% 14,04
Rx 30%(1) 4,21
Alneta: tabl. 5 mg - 60 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 14,78
Rx 30%(1) 4,70
Alneta: tabl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 26,55
(1)
Rx 30%
Alneta: tabl. 10 mg - 60 szt. u
7,97
S(2)
bezp³.
Amlodipine (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa.
Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci 75+ Krka

Rx 30%(1)

100%

15,07
8,32
bezp³.
100% 29,26
Rx 30%(1) 15,74
Alortia: tabl. powl. 50/5 mg - 60 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 43,04
Rx 30%(1) 22,77
Alortia: tabl. powl. 50/5 mg - 90 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 15,07
(1)
Rx 30%
Alortia: tabl. powl. 50/10 mg - 30 szt. u
8,32
S(2)
bezp³.
100% 29,26
Rx 30%(1) 15,74
Alortia: tabl. powl. 50/10 mg - 60 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 43,04
(1)
Rx 30% 22,77
Alortia: tabl. powl. 50/10 mg - 90 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 29,26
Rx 30%(1) 15,74
Alortia: tabl. powl. 100/5 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 29,26
(1)
Rx 30% 15,74
Alortia: tabl. powl. 100/10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Losartan + Amlodipine (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego pierwotnego.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu zastêpczym pacjentów, u których ciœnienie têtnicze jest odpowiednio kontrolowane podczas jednoczesnego stosowania losartanu i amlodypiny w takich samych dawkach jak w produkcie z³o¿onym.
(2) Pacjenci 75+
Krka

Rx 30%(1)

Alortia: tabl. powl. 50/5 mg - 30 szt. u

S(2)

Rx 100% 226,80

Aloxi®: inj. [roztw.] 250 µg/5 ml - 1 fiol.
Palonosetron

ANGELINI

Rx 100% 226,80

Aloxi®: kaps. miêkkie 500 µg - 1 szt.
Palonosetron

ANGELINI

100% 25,40
krople do oczu [roztw.] 2 mg/ml - 1 but. 5 ml Rx R(1)
3,20
u
S(2)
bezp³.
Brimonidine tartate (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Preparat jest stosowany w celu obni¿enia podwy¿szonego ciœnienia œródga³kowego u pacjentów z jaskr¹ z otwartym k¹tem lub nadciœnieniem ocznym: w monoterapii u pacjentów, u których leczenie miejscowymi lekami blokuj¹cymi receptory
b-adrenergiczne (b-adrenolitykami) jest przeciwwskazane. Jako leczenie wspomagaj¹ce w po³¹czeniu z innymi lekami obni¿aj¹cymi ciœnienie œródga³kowe, kiedy ciœnienie œródga³kowe jest niewystarczaj¹co zmniejszane przy zastosowaniu
pojedynczego leku.
Allergan

Alphagan®:

Alpicort®: p³yn do stos. na skórê (2 mg+ 4 mg)/ml
- 1 but. 100 ml

Rx 100%

Salicylic acid + Prednisolone

71,49
Solpharm

Alpicort® E: p³yn do stos. na skórê (2 mg+ 0,05 mg+ 4 Rx 100% 109,29
mg)/ml - 1 but. 100 ml
Estradiol benzoate + Prednisolone + Salicylic acid

Solpharm

Alpicort® E - (IR): p³yn do stos. na skórê
(2 mg+ 0,05 mg + 4 mg)/ml - 1 but. 100 ml

Rx 100%

Salicylic acid + Prednisolone + Estradiol benzoate

48,30

Pharmapoint

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

 Alpragen: tabl. 0,5 mg - 30 szt. ±
 Alpragen: tabl. 1 mg - 30 szt. ±
 Alpragen: tabl. 0,25 mg - 30 szt. ±

10,40
14,95
8,71

Alprazolam

Mylan Ireland Limited

 Alprazolam Aurovitas: tabl. 0,25 mg - 30 szt. u
 Alprazolam Aurovitas: tabl. 0,5 mg - 30 szt. u
 Alprazolam Aurovitas: tabl. 1 mg - 30 szt. u

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Alprazolam

tALPROLIX: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
250 IU - 1 fiol. prosz. + 1 amp.-strzyk. rozp. 5 ml +
zestaw do podawania
tALPROLIX: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
500 IU - 1 fiol. prosz. + 1 amp.-strzyk. rozp. 5 ml +
zestaw do podawania
tALPROLIX: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
1000 IU - 1 fiol. prosz. + 1 amp.-strzyk. rozp. 5 ml +
zestaw do podawania

6,70
8,50
12,30
Aurovitas

Rx-z
Rx-z
Rx-z

100%
B(1)
100%
B(1)
100%
B(1)

1102,82
bezp³.
2205,63
bezp³.
4411,26
bezp³.
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LEKsykon - Receptariusz

ALPRO

tALPROLIX: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
2000 IU - 1 fiol. prosz. + 1 amp.-strzyk. rozp. 5 ml +
zestaw do podawania
tALPROLIX: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
3000 IU - 1 fiol. prosz. + 1 amp.-strzyk. rozp. 5 ml +
zestaw do podawania

100%

Rx-z

B(1)

8822,52 Alutard SQ: inj. podsk. zaw. [alergeny py³ków roœlin]
bezp³.

100% 13233,78

Rx-z

B(1)

bezp³.

Eftrenonacog alfa (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹ A i B
W: Leczenie i profilaktyka krwawieñ u pacjentów z hemofili¹ B (wrodzonym niedoborem
czynnika IX). Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ we wszystkich grupach wiekowych.
Biogen

 Alprox®: tabl. 0,25 mg - 30 szt. ±
 Alprox®: tabl. 0,5 mg - 30 szt. ±
 Alprox®: tabl. 1 mg - 30 szt. ±

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Alprazolam

9,54
14,44
23,28

Orion Corporation

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
4,03
100%
5,49
100%
4,24
100%
5,68
100%
5,65
C(1)
bezp³.
®
Rx
Althyxin : tabl. 75 µg - 50 szt.
R(2)
3,27
S(3)
bezp³.
100% 11,03
C(1)
bezp³.
Rx (2)
Althyxin®: tabl. 75 µg - 100 szt.
R
5,33
S(3)
bezp³.
100%
7,52
C(1)
bezp³.
®
Rx (2)
Althyxin : tabl. 100 µg - 50 szt.
R
3,64
S(3)
bezp³.
100% 14,44
C(1)
bezp³.
Rx (2)
Althyxin®: tabl. 100 µg - 100 szt.
R
7,11
S(3)
bezp³.
100%
9,27
C(1)
bezp³.
Rx (2)
Althyxin®: tabl. 125 µg - 50 szt.
R
4,44
S(3)
bezp³.
100% 17,68
C(1)
bezp³.
®
Rx
Althyxin : tabl. 125 µg - 100 szt.
R(2)
8,89
(3)
S
bezp³.
100% 11,03
C(1)
bezp³.
Rx (2)
Althyxin®: tabl. 150 µg - 50 szt.
R
5,33
S(3)
bezp³.
100% 20,92
C(1)
bezp³.
®
Rx (2)
Althyxin : tabl. 150 µg - 100 szt.
R
10,67
(3)
S
bezp³.
100% 12,78
C(1)
bezp³.
Rx (2)
Althyxin®: tabl. 175 µg - 50 szt.
R
6,22
S(3)
bezp³.
100% 14,44
C(1)
bezp³.
Rx (2)
Althyxin®: tabl. 200 µg - 50 szt.
R
7,11
S(3)
bezp³.
Levothyroxine sodium (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Niedoczynnoœæ tarczycy (3) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy 25-200 µg: leczenie ³agodnego wola (powiêkszenia tarczycy) u pacjentów w stanie eutyreozy; zapobieganie nawrotom wola po resekcji wola u
pacjentów w stanie eutyreozy, w zale¿noœci od stopnia zachowanej czynnoœci tarczycy po operacji; terapia substytucyjna hormonami tarczycy w niedoczynnoœci tarczycy; terapia supresyjna w raku tarczycy. Produkt leczniczy 25-100 µg:
suplementacja skojarzona ze stosowaniem leków przeciwtarczycowych w nadczynnoœci tarczycy. Produkt leczniczy 100/150/200 µg: zastosowanie diagnostyczne w
testach hamowania czynnoœci tarczycy.
Zentiva

Althyxin®:

tabl. 25 µg - 50 szt.
Althyxin®: tabl. 25 µg - 100 szt.
Althyxin®: tabl. 50 µg - 50 szt.
Althyxin®: tabl. 50 µg - 100 szt.

Alugen 10 mg: tabl. o przed³. uwalnianiu 10 mg - 30 szt. Rx 100%
Alfuzosin

25,63

Mylan Ireland Limited

100% 3074,27
B(1)
bezp³.
Rx-z 100%
tAlunbrig: tabl. powl. 90 mg - 7 szt. u
X
100% 9222,82
Rx-z (1)
tAlunbrig: tabl. powl. 90 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
100% 18445,64
Alunbrig: tabl. powl. 90 mg+ 180 mg
Rx-z (1)
- 28 szt. (7 tabl. 90 mg + 21 tabl. 180 mg) u
B
bezp³.
100% 18445,64
Rx-z
tAlunbrig: tabl. powl. 180 mg - 28 szt. u
B(1)
bezp³.
Brigatinib (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
W: Preparat jest wskazany do stosowania w monoterapii u doros³ych pacjentów z
ALK-dodatnim (ALK, ang. anaplastic lymphoma kinase - kinaza ch³oniaka anaplastycznego) zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP), nieleczonych wczeœniej inhibitorem ALK. Lek jest wskazany do stosowania w monoterapii u
doros³ych pacjentów z ALK-dodatnim zaawansowanym NDRP, leczonych wczeœniej kryzotynibem.
Takeda Pharma A/S

tAlunbrig: tabl. powl. 30 mg - 28 szt. u

Rx-z

- 1 zest. 4 fiol. 5 ml
Alutard SQ: inj. podsk. zaw. [alergeny py³ków roœlin]
- 1 zest. 1 fiol. 5 ml
Alutard SQ: inj. podsk. zaw. [alergeny kurzu
domowego] - 1 zest. 1 fiol. 5 ml
Alutard SQ: inj. podsk. zaw. [alergeny kurzu
domowego] - 1 zest. 4 fiol. 5 ml
Alutard SQ: inj. podsk. zaw. [alergeny pochodzenia
zwierzêcego] - 1 zest. 1 fiol. 5 ml
Alutard SQ: inj. podsk. zaw. [alergeny pochodzenia
zwierzêcego] - 1 zest. 4 fiol. 5 ml
Alutard SQ: inj. podsk. zaw. [jad owadów
b³onkoskrzyd³ych] - 1 zest. 4 fiol. 5 ml
Alutard SQ: inj. podsk. zaw. [jad owadów
b³onkoskrzyd³ych] - 1 zest. 1 fiol. 5 ml
Allergen extracts

ny w leczeniu doros³ych pacjentów z rakiem okrê¿nicy lub odbytnicy z przerzutami.

Rx 100% 629,56 Terapia skojarzona produktem z chemioterapi¹ opart¹ o paklitaksel jest wskazana
jako leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z rozsianym rakiem piersi. W

Rx 100% 629,56 celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2). Terapia skojarzona produktem z kapecytabin¹ jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z

Rx 100% 629,56 rozsianym rakiem piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w tym taksany lub antracykliny, nie zosta³ uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy otrzymali taksany lub

Rx 100% 629,56 antracykliny w ramach leczenia uzupe³niaj¹cego w czasie ostatnich 12 m-cy nie po-

winni byæ leczeni produktem w skojarzeniu z kapecytabin¹. W celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora HER2, patrz ChPL. Produkt w

Rx 100% 629,56 skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny jest wskazany w leczen-

iu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym, z

Rx 100% 629,56 przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, o histologii inRx 100% 1297,30
Rx 100% 1297,30
Alk-Abello A/S

100% 12,15
Alventa®: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 37,5 mg
Rx 30%(1) 4,39
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 21,83
®
Alventa : kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 75 mg
Rx 30%(1) 6,55
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 43,79
Alventa®: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 75 mg
(1)
Rx 30% 13,14
- 60 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 41,50
Alventa®: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 150 mg
Rx 30%(1) 12,45
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 83,51
Alventa®: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 150 mg
(1)
Rx 30% 25,05
- 60 szt. u
S(2)
bezp³.
Venlafaxine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej depresji. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii spo³ecznej. Leczenie lêku napadowego z lub bez towarzysz¹cej agorafobii.
Krka
100% 16,51
Alventa® - (IR): kaps. o przed³. uwalnianiu 75 mg
Rx 30%(1) 4,95
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 30,74
Alventa® - (IR): kaps. o przed³. uwalnianiu 150 mg
(1)
Rx 30%
9,22
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Venlafaxine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej depresji. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii spo³ecznej. Leczenie lêku napadowego z lub bez towarzysz¹cej agorafobii.
Inpharm
100%

16,45
4,94
S(2)
bezp³.
100% 30,72
Alventa® - (IR): kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde
Rx 30%(1) 9,22
150 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Venlafaxine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej depresji. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii spo³ecznej. Leczenie lêku napadowego z lub bez towarzysz¹cej agorafobii.
Delfarma
100% 49,88
C(1)
bezp³.
Alvesco® 80: aerozol inhal. [roztw.] 80 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 poj. (60 dawek)
R
17,02
(3)
S
bezp³.
100% 96,01
C(1)
bezp³.
Alvesco® 80: aerozol inhal. [roztw.] 80 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 poj. (120 dawek)
R
30,29
S(3)
bezp³.
100% 75,60
C(1)
bezp³.
Alvesco® 160: aerozol inhal. [roztw.] 160 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 poj. (60 dawek)
R
9,88
S(3)
bezp³.
100% 144,24
C(1)
bezp³.
Alvesco® 160: aerozol inhal. [roztw.] 160 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 poj. (120 dawek)
R
12,80
S(3)
bezp³.
Ciclesonide (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Leczenie przewlek³ej astmy oskrzelowej u osób doros³ych i m³odzie¿y (w wieku
12 lat i starszych).
AstraZeneca
100% 521,64
tAlymsys: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z B(1) bezp³.
- 1 fiol. 4 ml
B(2)
bezp³.
100% 2086,56
tAlymsys: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z (2)
- 1 fiol. 16 ml
B
bezp³.
Bevacizumab (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci
zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD) (2) Chemioterapia ICD-10:
C.82.a.; C.82.b.; C.82.c.; C.82.d.
W: Produkt w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na fluoropirymidynie jest wskaza-

Alventa® - (IR): kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde
75 mg - 30 szt. u

nej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa. Produkt w skojarzeniu z erlotynibem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z
nieoperacyjnym, zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niep³askonab³onkowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, z aktywuj¹cymi mutacjami w genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Produkt w skojarzeniu z
interferonem a-2a jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym i/lub rozsianym rakiem nerki. Produkt w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych
pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO Miêdzynarodowa Federacja Ginekologii i Po³o¿nictwa) rakiem jajnika, rakiem jajowodu i
pierwotnym rakiem otrzewnej. Produkt w skojarzeniu z karboplatyn¹ i gemcytabin¹
lub w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu doros³ych
pacjentów z pierwszym nawrotem wra¿liwego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka
jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor dla
VEGF. Produkt w skojarzeniu z topotekanem lub pegylowan¹ liposomaln¹ doksorubicyn¹ jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nawrotem opornego na
zwi¹zki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, którzy
otrzymali wczeœniej nie wiêcej ni¿ dwa schematy chemioterapii i u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor dla VEGF. Produkt w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyn¹ lub
alternatywnie u pacjentek, które nie mog¹ byæ leczone zwi¹zkami platyny, w skojarzeniu z paklitakselem i topotekanem, jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentek
z przetrwa³ym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy.
MABXIENCE RESEARCH SL.

Alyostal: roztw. alergenowy do testów skórnych
punktowych - 1 fiol. 3 ml

Rx 100%

Allergen extracts

Amantix®: inf. do¿. [roztw.] 200 mg/500 ml
- 10 but. 500 ml u

41,68

Stallergenes

Rx 100% 635,00

Amantadine sulfate

Merz Pharmaceuticals

Amantix®: tabl. powl. 100 mg - 30 szt. u
Amantix®: tabl. powl. 100 mg - 100 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

Amantadine sulfate

Merz Pharmaceuticals

Amaryl® 1: tabl. 1 mg - 30 szt.

Rx R(1)

100%

Amaryl® 2: tabl. 2 mg - 30 szt.

Amaryl® 3: tabl. 3 mg - 30 szt.

Rx 30%(1)

Amaryl® 4: tabl. 4 mg - 30 szt.

S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)

16,00
52,00
5,93
5,01
bezp³.
10,53
5,50
bezp³.
16,69
9,14
bezp³.
16,46
6,40
bezp³.

Glimepiride (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy stosuje siê w leczeniu cukrzycy typu 2, gdy same ograniczenia
dietetyczne, æwiczenia fizyczne i redukcja mc. nie s¹ wystarczaj¹co skuteczne. Produkt leczniczy mo¿e byæ równie¿ stosowany w leczeniu skojarzonym z metformin¹
lub insulin¹.
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Ambirix: inj. [zaw.] 0,02 mg/ml - 10 amp.-strzyk. 1 ml

Rx 100%

X

GSK Commercial

AmBisome: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 50 mg - 1 fiol.

Rx 100% 1023,52

Amphotericin B

Gilead Sciences Poland

AmbroHEXAL®: inj. 15 mg/2 ml - 5 amp. 2 ml

Rx 100%

Ambroxol hydrochloride

Ameluz: ¿el 78 mg/g - tuba 2 g

10,26

Sandoz GmbH

Rx 100% 390,00

5-aminolevulinic acid

medac

100%
9,25
30%(1)
3,64
100% 13,94
Rx
Amertil®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
(1)
30%
5,52
100% 25,75
Rx
Amertil®: tabl. powl. 10 mg - 60 szt. u
30%(1)
8,92
Cetirizine dihydrochloride (1) W: U doros³ych oraz dzieci w wieku 6 lat i starszych: cetyryzyna jest wskazana w ³agodzeniu objawów dotycz¹cych nosa i oczu,
zwi¹zanych z sezonowym i przewlek³ym alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej
nosa; cetyryzyna jest wskazana w ³agodzeniu objawów przewlek³ej idiopatycznej
pokrzywki.
Biofarm

Amertil®: tabl. powl. 10 mg - 20 szt. u

tAmgevita:
u
tAmgevita:
u
tAmgevita:
tAmgevita:
u
tAmgevita:

Rx

inj. [roztw.] 20 mg - 1 amp.-strzyk. 0,4 ml Rx-z 100% 474,66
(1)
B

bezp³.

inj. [roztw.] 40 mg - 2 amp.-strzyk. 0,8 ml Rx-z 100% 1898,63
(1)
B

inj. [roztw.] 40 mg - 2 wstrzyk. 0,8 ml u Rx-z 100%
inj. [roztw.] 40 mg - 6 amp.-strzyk. 0,8 ml Rx-z 100%
inj. [roztw.] 40 mg - 6 wstrzyk. 0,8 ml u

Rx-z 100%

bezp³.
X
X

X
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program

LEKsykon - Receptariusz

Amika

lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazana w: leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów o
nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, gdy odpowiedŸ na leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, w tym metotreksat, okaza³a siê niewystarczaj¹ca; leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia
stawów u doros³ych pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni metotreksatem.
Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. AMGEVITA stosowana z metotreksatem zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzenia stawów,
mierzonego radiologicznie oraz poprawia kondycjê fizyczn¹. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów: produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazana w leczeniu
czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów, u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków modyfikuj¹cych
przebieg choroby (ang. DMARDs) okaza³a siê niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy
mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze
leczenie metotreksatem jest niewskazane. Adalimumab nie by³ badany u pacjentów
w wieku poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów
œciêgnistych: produkt leczniczy jest wskazana w leczeniu czynnej postaci zapalenia
stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, lub gdy nie by³o ono tolerowane. Osiowa spondyloartropatia.
Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ZZSK): produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych z ciê¿kim, czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa, gdy odpowiedŸ na stosowane tradycyjnie leczenie jest
niezadowalaj¹ca. Osiowa spondyloartropatia bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK: produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿k¹ osiow¹ spondyloartropati¹ bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK, ale z obiektywnymi cechami zapalenia w obrazie rezonansu magnetycznego lub ze zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ lub ich nie toleruj¹.
£uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest wskazana w leczeniu czynnego i postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, gdy odpowiedŸ na uprzednio stosowane leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, okaza³a siê
niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy zmniejsza szybkoœæ postêpu obwodowego
uszkodzenia stawów, mierzonego radiologicznie u pacjentów z wielostawowymi symetrycznymi podtypami choroby oraz poprawia kondycjê fizyczn¹. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej przewlek³ej
postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u doros³ych pacjentów, którzy s¹ kwalifikowani do leczenia systemowego. £uszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci i
m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazana w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej postaci
³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat, które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapiê lub nie kwalifikuj¹ siê do takiego leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów potowych
(Hidradenitis Suppurativa, HS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu czynnego ropnego zapalenia apokrynowych gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne
inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Choroba Leœniowskiego-Crohna. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do
ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Leœniowskiego-Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi na pe³ny i odpowiedni kurs leczenia kortykosteroidem
oraz/lub lekiem immunosupresyjnym lub nie toleruj¹ takiego leczenia, lub jest ono u
nich przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych. Choroba Leœniowskiego-Crohna
u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do
ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w
wieku od 6 lat), które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako terapiê podstawow¹, lek z grupy kortykosteroidów i lek immunomoduluj¹cy, albo u których wystêpowa³a nietolerancja lub
przeciwwskazania do stosowania takich rodzajów leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie
jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego czynnego wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali wystarczaj¹cej odpowiedzi na standardowe leczenie, w tym
kortykosteroidy i 6-merkaptopurynê (6-MP) lub azatioprynê (AZA), albo wtedy, gdy
nie toleruj¹ takiego leczenia lub jest ono przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych. Zapalenie b³ony naczyniowej oka. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
nieinfekcyjnego zapalenia czêœci poœredniej, odcinka tylnego i ca³ej b³ony naczyniowej oka u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie kortykosteroidami oraz u pacjentów, u których konieczne jest zmniejszenie dawki
kortykosteroidów lub leczenie kortykosteroidami jest dla pacjenta niew³aœciwe.
Amgen

Amikacin Adamed: inj. [roztw.] 250 mg/ml - 1 fiol.

Lz 100%

Amikacin

Amikacin B.Braun: inf. [roztw.] 2,5 mg/ml
- 10 but. 100 ml
Amikacin B.Braun: inf. [roztw.] 5 mg/ml
- 10 but. 100 ml
Amikacin B.Braun: inj. [roztw.] 10 mg/ml
- 10 but. 100 ml

Rx 100% 129,99
Rx 100%

X

Rx 100%

X

Amikacin

Aesculap Chifa

Amikacin Kabi: inj./inf. [roztw.] 5 mg/ml - 10 but. 200 ml Rx 100%
Amikacin Kabi: inj./inf. [roztw.] 5 mg/ml - 10 but. 100 ml Rx 100%
Amikacin Kabi: inj./inf. [roztw.] 5 mg/ml - 10 but 50 ml Rx 100%
Amikacin

Aminomix® 1 Novum: inf. [roztw.] - 4 wor. 2 l
Aminomix® 1 Novum: inf. [roztw.] - 4 wor. 1,5l
Aminomix® 1 Novum: inf. [roztw.] - 6 wor. 1 l

X
X
X

Fresenius Kabi

Rx 100% 112,71
Rx 100% 106,08
Rx 100% 98,12

Amino acids + Electrolytes

Aminoven Infant 10%: inf. [roztw.] - 1 but. 100 ml
Aminoven Infant 10%: inf. [roztw.] - 1 but. 1000 ml
Aminoven Infant 10%: inf. [roztw.] - 1 but. 250 ml

Adamed

Fresenius Kabi

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Amino acids

29,48
X
51,40

Fresenius Kabi

Amiodaron Hameln: inj./inf. [konc. do przyg. roztw.]
50 mg/ml - 10 amp. 3 ml u

Lz 100%

Amiodarone hydrochloride

Hameln Pharma GMBH

Amipryd: tabl. 100 mg - 30 szt. u

Rx

100%
R(1)

19,44

30,69
6,00

9

100% 58,40
100%
9,80
Rx 30%(1) 2,94
R(1)
5,83 Amlodipine Aurovitas: tabl. 10 mg - 30 szt. u
100% 111,39
S(2)
bezp³.
Rx (1)
Amipryd: tabl. 400 mg - 30 szt. u
R
3,20 Amlodipine (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa.
Naczynioskurczowa
d³awica
piersiowa
(typu
Prinzmetala).
WP:
Objaw
Raynauda
Amisulpride (1) Schizofrenia
zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy stosowany jest w leczeniu ostrej i przewlek³ej schizofrenii z obAurovitas
jawami pozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia myœlenia, wrogoœæ i
100%
5,21
nieufnoœæ) i/lub objawami negatywnymi (takimi jak: stêpienie uczuæ, wycofanie emocjonalne i spo³eczne), w tym tak¿e u chorych z przewag¹ objawów negatywnych. Amlodipine Bluefish: tabl. 5 mg - 30 szt. u
Rx 30%(1) 1,56
Hasco-Lek SA
S(2)
bezp³.
100% 31,01
100%
Rx (1)
9,89
Amisan: tabl. 50 mg - 60 szt. u
R
6,32
(1)
Rx 30%
Amlodipine Bluefish: tabl. 10 mg - 30 szt. u
2,97
100% 55,62
S(2)
Rx (1)
bezp³.
Amisan: tabl. 200 mg - 30 szt. u
R
3,20
Amlodipine (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a stabilna d³awica piersiowa.
100% 111,73 Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
Rx (1)
Amisan: tabl. 200 mg - 60 szt. u
R
3,39 zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci 75+
Bluefish Pharma
100% 111,63
Rx (1)
Amisan: tabl. powl. 400 mg - 30 szt. u
100%
5,45
R
3,29
Rx 30%(1) 1,64
Rx 100% 219,15 Amlodipine Orion: tabl. 5 mg - 30 szt. u
Amisan: tabl. powl. 400 mg - 60 szt. u
S(2)
bezp³.
Amisulpride (1) Schizofrenia
100% 10,31
W: Amisulpryd wskazany jest w leczeniu ostrej i przewlek³ej schizofrenii: z objawami
pozytywnymi, takimi jak urojenia, omamy, zaburzenia myœlenia, wrogoœæ, nieuf- Amlodipine Orion: tabl. 10 mg - 30 szt. u
Rx 30%(1) 3,09
noœæ; z objawami negatywnymi (zespó³ niedoboru), takimi jak stêpienie uczuæ, wyS(2)
bezp³.
cofanie emocjonalne i spo³eczne. Amisulpryd hamuje równie¿ wtórne objawy
negatywne w stanach przebiegaj¹cych z objawami wytwórczymi oraz zaburzenia Amlodipine (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa.
afektywne, takie, jak depresyjny nastrój lub ociê¿a³oœæ umys³owa.
PRO.MED.PL Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci 75+
Rx 100%
Amitriptylinum VP: tabl. powl. 10 mg - 60 szt. u
6,62
Orion Corporation
Rx 100% 11,17 Amlodipine Vitabalans: tabl. 5 mg - 30 szt. u
Amitriptylinum VP: tabl. powl. 25 mg - 60 szt. u
Rx 100%
6,70
Amitriptyline hydrochloride
Bausch Health
Rx 100% 14,80
Amlodipine Vitabalans: tabl. 10 mg - 30 szt. u
100% 14,31 Amlodipine
Vitabalans
R(1)
7,17
100%
6,13
Rx (2)
Amizepin®: tabl. 200 mg - 50 szt. u
B
3,97 Amlomyl: tabl. 5 mg - 30 szt. u
Rx 30%(1) 1,84
(3)
C
bezp³.
S(2)
bezp³.
Carbamazepine (1) W: Padaczka: napady uogólnione toniczno-kloniczne i napa100% 10,82
dy czêœciowe. Uwaga: karbamazepina jest zazwyczaj nieskuteczna w napadach niRx 30%(1) 3,25
eœwiadomoœci (petit mal) oraz w napadach mioklonicznych. Ponadto, niepotwierdz- Amlomyl: tabl. 10 mg - 30 szt. u
one doniesienia sugeruj¹, ¿e u pacjentów z atypowymi napadami nieœwiadomoœci
S(2)
bezp³.
mo¿e wyst¹piæ zaostrzenie ataków. Bóle napadowe w neuralgii nerwu trójdzielnego.
Profilaktyka zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych u pacjentów, którzy nie reagu- Amlodipine (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a stabilna i naczynioskurczowa
d³awica
piersiowa.
Naczynioskurczowa
dusznica
piersiowa
(Prinzmetala).
WP:
j¹ na leczenie produktami litu. WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym
przerzutami w obrêbie OUN; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach Objaw Raynauda zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2)
Pacjenci
75+
Mylan Ireland Limited
do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu leczenie wspomagaj¹ce; neuralgia w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; ból Amlonor®: tabl. 5 mg - 30 szt. u
Rx 100%
7,56
neuropatyczny w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL (2) Choroby psychicz®
Rx 100% 14,55
ne lub upoœledzenia umys³owe (3) Kobiety w ci¹¿y
Polpharma Amlonor : tabl. 10 mg - 30 szt. u
Amlodipine
Adamed
Rx 100% 15,33
Amlator: tabl. powl. 10/5 mg - 30 szt.
100%
8,47
Rx 100% 19,36
Amlator: tabl. powl. 10/10 mg - 30 szt.
®
Rx 30%(1) 3,43
Rx 100% 19,36 Amlopin : tabl. 5 mg - 30 szt. u
Amlator: tabl. powl. 20/5 mg - 30 szt.
(2)
S
bezp³.
Rx 100% 29,04
Amlator: tabl. powl. 20/10 mg - 30 szt.
100% 16,43
Amlodipine + Atorvastatin
Gedeon Richter
Rx 30%(1) 6,35
Amlopin®: tabl. 10 mg - 30 szt. u
100% 14,38
S(2)
bezp³.
Rx R(1) 12,30
Amlessa: tabl. 4/10 mg - 30 szt. u
Amlodipine (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a stabilna d³awica piersiowa.
S(2)
bezp³. Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
100% 14,38 zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci 75+
Sandoz GmbH
Rx R(1) 12,30
Amlessa: tabl. 4/5 mg - 30 szt. u
®
Rx 100%
6,05
S(2)
bezp³. Amlopin - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt. u
®
Rx 100%
9,84
100% 41,24 Amlopin - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. u
100% 13,60
Rx R(1) 35,01
Amlessa: tabl. 4/5 mg - 90 szt. u
®
Rx 30%(1) 4,08
S(2)
bezp³. Amlopin - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 41,24
Amlodipine (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a stabilna d³awica piersiowa.
(1)
Rx
R
Amlessa: tabl. 4/10 mg - 90 szt. u
35,01 Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
S(2)
bezp³. zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci 75+ Inpharm
100% 28,47
100%
6,19
(1)
Rx R
Amlessa: tabl. 8/5 mg - 30 szt. u
24,32 Amlopin® - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt. u
Rx 30%(1) 1,86
S(2)
bezp³.
S(2)
bezp³.
100% 28,47
100%
9,85
(1)
Rx R(1) 24,32 Amlopin® - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. u
Amlessa: tabl. 8/10 mg - 30 szt. u
Rx 30%
2,96
(2)
(2)
S
bezp³.
S
bezp³.
100% 80,63
100% 13,65
Rx R(1) 68,18 Amlopin® - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt. u
Amlessa: tabl. 8/10 mg - 90 szt. u
Rx 30%(1) 4,10
(2)
S
bezp³.
S(2)
bezp³.
100% 80,63 Amlodipine (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a stabilna d³awica piersiowa.
Rx R(1) 68,18 Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
Amlessa: tabl. 8/5 mg - 90 szt. u
zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci 75+
S(2)
bezp³.
Delfarma
Amlodipine + Perindopril tert-butyloamine (1) W: Produkt leczniczy jest
100% 13,14
wskazany w leczeniu nadciœnienia têtniczego samoistnego i/lub stabilnej choroby
Rx 30%(1) 8,10
wieñcowej, jako leczenie zastêpcze u pacjentów, u których objawy s¹ kontrolowane Amlozek®: tabl. 5 mg - 30 szt. u
podczas jednoczesnego podawania peryndoprylu i amlodypiny, w takich samych
S(2)
bezp³.
dawkach jak w produkcie. (2) Pacjenci 75+
Krka
100% 19,13
Rx 100%
Amlodipine Aurobindo: tabl. 5 mg - 30 szt. u
X Amlozek®: tabl. 10 mg - 30 szt. u
(1)
Rx 30%
9,05
Rx 100%
Amlodipine Aurobindo: tabl. 10 mg - 30 szt. u
X
S(2)
bezp³.
Amlodipine
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
Amlodipine (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa.
100%
5,23 Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci 75+ Adamed
(1)
Rx 30%
Amlodipine Aurovitas: tabl. 5 mg - 30 szt. u
1,57
Rx 100% 31,39
S(2)
bezp³. Amoclan: tabl. powl. 1 g - 14 szt.
Amoxicillin + Clavulanic acid
Hikma

Amipryd: tabl. 200 mg - 30 szt. u

Rx
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Amoks

100% 17,56
50%(1) 10,37
Rx 100% 23,16
Amoksiklav®: tabl. powl. 625 mg - 21 szt. u
100% 29,59
Rx
Amoksiklav®: tabl. powl. 1 g - 14 szt. u
50%(1) 17,01
100% 40,74
Rx
Amoksiklav®: tabl. powl. 1 g - 20 szt. u
50%(1) 22,77
Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Lek jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u doros³ych i u dzieci: ostre bakteryjne zapalenie zatok
(w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich, zw³aszcza zapalenie tkanki ³¹cznej, zaka¿enia po uk¹szeniach
zwierz¹t, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia koœci i stawów, zw³aszcza zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka

Amoksiklav®: tabl. powl. 625 mg - 14 szt. u

Rx

Sandoz GmbH

Amoksiklav®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 600 mg
Rx 100%
- 5 fiol. u
Amoksiklav®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 1,2 g - 5 fiol. Rx 100%
u
Amoksiklav®: zaw. doust. [granulat] 1 g - 14 sasz. u Rx 100%
Amoxicillin + Clavulanic acid

31,89
37,50
27,36

Sandoz GmbH

Amoksiklav®: prosz. do przyg. zaw. doust. 457 mg/5 ml Rx 100% 10,83
- 1 fl. 35 ml u
50%(1)
7,59
Amoksiklav®: prosz. do przyg. zaw. doust. 457 mg/5 ml Rx 100% 19,44
- 1 fl. 70 ml u
50%(1) 12,95
Amoksiklav®: prosz. do przyg. zaw. doust. 457 mg/5 ml Rx 100% 29,40
- 1 fl. 140 ml u
50%(1) 16,42
Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Lek jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u doros³ych i u dzieci: ostre bakteryjne zapalenie zatok
(w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich, zw³aszcza zapalenie tkanki ³¹cznej, zaka¿enia po uk¹szeniach
zwierz¹t, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia koœci i stawów, zw³aszcza zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka
Sandoz GmbH

100% 28,39
50%(1) 14,20
Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Lek jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u doros³ych i u dzieci: ostre bakteryjne zapalenie zatok
(w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich, zw³aszcza zapalenie tkanki ³¹cznej, zaka¿enia po uk¹szeniach
zwierz¹t, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia koœci i stawów, zw³aszcza zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka

Amoksiklav® Quicktab: tabl. do przyg. zaw.
doust./tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 1 g - 14 szt. u

Rx

Sandoz GmbH

Amorolak: lakier do paznokci leczniczy 50 mg/ml
- 1 but. 3 ml

Rx 100%

Amorolfine hydrochloride

50,00
Sun Farm

100% 27,95
R(1)
5,65
100% 18,64
Amotaks®: granulat do przyg. zaw. 500 mg/5 ml
Rx (1)
- 1 but. 60 ml
R
6,54
Amoxicillin (1) W: Produkt wskazany jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ u
dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne zapalenie zatok; ostre zapalenie ucha œrodkowego; ostre paciorkowcowe zapalenie migda³ków i zapalenie gard³a; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli; pozaszpitalne zapalenie p³uc; ostre zapalenie pêcherza moczowego; bezobjawowy bakteriomocz w okresie ci¹¿y; ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek; dur brzuszny i dur rzekomy; ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym
siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia zwi¹zane z protezowaniem stawów; eradykacja Helicobacter pylori; choroba z Lyme. Produkt jest równie¿ wskazany w zapobieganiu zapaleniu wsierdzia. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. Produkt leczniczy jest
równie¿ wskazany w zapobieganiu zapaleniu wsierdzia. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne
wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka
Polfa Tarchomin SA

Amotaks®: granulat do przyg. zaw. 500 mg/5 ml
- 1 but. 100 ml

Rx

100% 10,17
R(1)
6,45
100% 11,54
®
Rx
Amotaks : kaps. 500 mg - 20 szt.
R(1)
6,09
100% 16,99
®
Rx (1)
Amotaks : tabl. 1 g - 16 szt.
R
6,35
100% 18,76
Rx (1)
Amotaks®: tabl. 1 g - 20 szt.
R
4,66
Amoxicillin (1) W: Produkt wskazany jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ u
dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne zapalenie zatok; ostre zapalenie ucha œrodkowego; ostre paciorkowcowe zapalenie migda³ków i zapalenie gard³a; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli; pozaszpitalne zapalenie p³uc; ostre zapalenie pêcherza moczowego; bezobjawowy bakteriomocz w okresie ci¹¿y; ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek; dur brzuszny i dur rzekomy; ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym
siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia zwi¹zane z protezowaniem stawów; eradykacja Helicobacter pylori; choroba z Lyme. Lek jest równie¿ wskazany w zapobieganiu zapaleniu wsierdzia. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka
Polfa Tarchomin SA

Amotaks®: kaps. 500 mg - 16 szt.

Rx

100% 25,74
Rx
Amoksiklav® - (IR): tabl. powl. 1 g - 14 szt. u
50%(1) 13,16
100% 36,32
Rx
Amoksiklav® - (IR): tabl. powl. 1 g - 20 szt. u
50%(1) 18,35
Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Produkt jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u doros³ych i u dzieci: ostre bakteryjne zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc;
zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich, zw³aszcza zapalenie tkanki ³¹cznej, zaka¿enia po uk¹szeniach
100% 10,17
zwierz¹t, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; za- Amotaks® Dis: tabl. 500 mg - 16 szt.
Rx (1)
ka¿enia koœci i stawów, zw³aszcza zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwaR
6,45
gê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryj100% 11,54
nych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka Delfarma Amotaks® Dis: tabl. 500 mg - 20 szt.
Rx (1)
R
6,09
100% 25,16
100% 11,83
Rx
Amoksiklav® - (IR): tabl. powl. 1 g - 14 szt. u
(1)
®
Rx
50%
12,58 Amotaks Dis: tabl. 750 mg - 16 szt.
R(1)
4,65
100% 35,87
100% 14,12
Rx
Amoksiklav® - (IR): tabl. powl. 1 g - 20 szt. u
(1)
®
Rx (1)
50%
17,94 Amotaks Dis: tabl. 750 mg - 20 szt.
R
4,34
Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Lek jest wskazany w leczeniu nastêpu100% 16,99
j¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u doros³ych i u dzieci: ostre bakteryjne zapalenie zatok
® Dis: tabl. 1 g - 16 szt.
Rx
Amotaks
(w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³eR(1)
6,35
go zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapal100% 18,76
enie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i Amotaks® Dis: tabl. 1 g - 20 szt.
Rx (1)
tkanek miêkkich, zw³aszcza zapalenie tkanki ³¹cznej, zaka¿enia po uk¹szeniach
R
4,66
zwierz¹t, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; za- Amoxicillin (1) W: Produkt leczniczy wskazany jest do leczenia nastêpuj¹cych
ka¿enia koœci i stawów, zw³aszcza zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwa- zaka¿eñ u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne zapalenie zatok; ostre zapalenie ucha
gê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryj- œrodkowego; ostre paciorkowcowe zapalenie migda³ków i zapalenie gard³a; zanych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka Inpharm ostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli; pozaszpitalne zapalenie p³uc; ostre za100% 23,58 palenie pêcherza moczowego; bezobjawowy bakteriomocz w okresie ci¹¿y; ostre
Rx
odmiedniczkowe zapalenie nerek; dur brzuszny i dur rzekomy; ropieñ oko³ozêbowy
Amoksiklav® - (IR): tabl. powl. 1 g - 14 szt. u
50%(1) 11,79 z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia zwi¹zane z protezowaniem
Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Preparat jest wskazany w leczeniu nastê- stawów; eradykacja Helicobacter pylori; choroba z Lyme. Preparat jest równie¿
puj¹cych zaka¿eñ u doros³ych i u dzieci: ostre bakteryjne zapalenie zatok (w³aœciwie wskazany w zapobieganiu zapaleniu wsierdzia. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczrozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapale- ne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia
Polfa Tarchomin SA
nia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapalenie pê- u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka
cherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i tkanek
100% 23,53
miêkkich, zw³aszcza zapalenie tkanki ³¹cznej, zaka¿enia po uk¹szeniach zwierz¹t, Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas: tabl.
Rx
ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia powl. 1 g - 14 szt. u
50%(1) 11,77
koœci i stawów, zw³aszcza zapalenie szpiku i koœci. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjal- Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Produkt leczniczy wskazany jest do lene wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: czenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne
PharmaVitae zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaZaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka
100% 27,86 ostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne
Amoksiklav® ES: prosz. do przyg. zaw. doust.
Rx
zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek;
(600 mg+ 42,9 mg)/5 ml - 1 but. 100 ml u
50%(1) 13,96 zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia
®
100% 14,73 przez zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹czAmoksiklav ES: prosz. do przyg. zaw. doust.
Rx
nej; zaka¿enia koœci i stawów, szczególnie zapalenie koœci szpiku. Nale¿y wzi¹æ
(600 mg+ 42,9 mg)/5 ml - 1 but. 50 ml u
50%(1)
7,78 pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbAmoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany w lecze- akteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka
Aurovitas
niu nastêpuj¹cych zaka¿eñ wywo³anych lub uznanych za prawdopodobnie wywo³ane przez Streptococcus pneumoniae opornego na penicylinê, u dzieci w wieku co
100% 10,75
najmniej 3 m-cy i mc. mniejszej ni¿ 40 kg: ostre zapalenie ucha œrodkowego; po- Amoxicillin Aurovitas: tabl. do przyg. zaw. doust.
Rx (1)
zaszpitalne zapalenie p³uc. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce 750 mg - 16 szt.
R
3,57
w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z
100% 14,11
Amoxicillin
Aurovitas:
tabl.
do
przyg.
zaw.
doust.
niedoborami odpornoœci - profilaktyka
Sandoz GmbH
Rx (1)
1000 mg - 16 szt.
R
3,47
100% 16,94
Amoksiklav® Quicktab: tabl. do przyg. zaw.
Amoxicillin (1) W: Lek wskazany jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ u dzieci
Rx
(1)
doust./tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 625 mg - 14 szt. u
50%
8,83 i doros³ych. Ostre bakteryjne zapalenie zatok. Ostre zapalenie ucha œrodkowego.
Ostre paciorkowcowe zapalenie migda³ków i zapalenie gard³a. Zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli. Pozaszpitalne zapalenie p³uc. Ostre zapalenie pêcherza
moczowego. Bezobjawowy bakteriomocz w okresie ci¹¿y. Ostre odmiedniczkowe

zapalenie nerek. Dur brzuszny i dur rzekomy. Ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê
zapaleniem tkanki ³¹cznej. Zaka¿enia zwi¹zane z protezowaniem stawów. Eradykacja H. pylori. Choroba z Lyme. Lek jest równie¿ wskazany w zapobieganiu zapaleniu
wsierdzia. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami
Aurovitas
odpornoœci - profilaktyka

Ampicillin TZF: inj. dom./do¿. [prosz. do przyg. roztw.] Rx 100%
500 mg - 1 fiol.
Ampicillin TZF: inj. dom./do¿. [prosz. do przyg. roztw.] Rx 100%
1 g - 1 fiol.
Ampicillin TZF: inj. dom./do¿. [prosz. do przyg. roztw.] Rx 100%
2 g - 1 fiol.
Ampicillin

Ampril 2,5 mg: tabl. 2,5 mg - 30 szt. u

3,37
5,49
6,32

Polfa Tarchomin SA

Rx 100%

5,58
100%
9,30
Rx R(1)
Ampril 5 mg: tabl. 5 mg - 30 szt. u
6,40
S(2)
bezp³.
100% 17,79
Rx R(1) 12,80
Ampril 5 mg: tabl. 5 mg - 60 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 17,48
Rx R(1) 12,80
Ampril 10 mg: tabl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 33,44
Rx R(1) 25,60
Ampril 10 mg: tabl. 10 mg - 60 szt. u
S(2)
bezp³.
Ramipril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca, udar lub choroba naczyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym
czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium glomerulopatii cukrzycowej stwierdzone na podstawie wystêpowania mikroalbuminurii. Jawna glomerulopatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Jawna glomerulopatia o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu ³3
g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Profilaktyka wtórna u pacjentów
po ostrym zawale miêœnia sercowego: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie zawa³u miêœnia sercowego u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca produkt leczniczy nale¿y w³¹czyæ do leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u miêœnia sercowego. WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w
ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Krka
100%

15,38
12,80
bezp³.
Ramipril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca, udar lub choroba naczyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym
czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium glomerulopatii cukrzycowej stwierdzone na podstawie wystêpowania mikroalbuminurii. Jawna glomerulopatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Jawna glomerulopatia o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu ³3
g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Profilaktyka wtórna u pacjentów
po ostrym zawale miêœnia sercowego: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie zawa³u miêœnia sercowego u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca produkt leczniczy nale¿y w³¹czyæ do leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u miêœnia sercowego. WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w
ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Inpharm

Ampril 10 mg - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt. u

Rx R(1)
S(2)

100%

15,34
12,80
bezp³.
Ramipril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca, udar lub choroba naczyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym
czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium glomerulopatii cukrzycowej stwierdzone na podstawie wystêpowania mikroalbuminurii. Jawna glomerulopatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Jawna glomerulopatia o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu ³3
g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Profilaktyka wtórna u pacjentów
po ostrym zawale miêœnia sercowego: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie zawa³u miêœnia sercowego u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca produkt leczniczy nale¿y w³¹czyæ do leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u miêœnia sercowego. WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w
ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Delfarma

Ampril 10 mg - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt. u

Rx R(1)
S(2)

100%

14,74
10,59
bezp³.
100% 10,12
Rx R(1)
Ampril HL: tabl. 2,5/12,5 mg - 30 szt. u
8,04
S(2)
bezp³.
Ramipril + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Preparat z³o¿ony jest wskazany u pacjentów, u których ciœnienie krwi nie jest odpowiednio kontrolowane za pomoc¹ samego ramiprylu lub hydrochlorotiazydu. (2) Pacjenci 75+
Krka

Ampril HD: tabl. 5/25 mg - 30 szt. u

Rx R(1)
S(2)

Amylan: tabl. powl. 500 mg+ 125 mg - 14 szt. u

Rx

100%
50%(1)

15,22
8,03

LEKsykon - Receptariusz

Amyla

100% 23,53
50%(1) 11,77
Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne
zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne
zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek;
zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich, szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia
przez zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia koœci i stawów, szczególnie zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ
pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka

Amylan: tabl. powl. 875 mg+ 125 mg - 14 szt. u

Rx

Mylan Ireland Limited

100%
8,70
B(1)
4,07
100% 14,66
Rx (1)
Anafranil®: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u
B
3,09
100% 23,14
Anafranil® SR 75: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu
Rx (1)
75 mg - 20 szt. u
B
bezp³.
Clomipramine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
W: Doroœli. Leczenie stanów depresyjnych o ró¿nej etiologii i symptomatologii, np. o
endogenne, reaktywne, nerwicowe, organiczne, maskowane oraz inwolucyjne postaci depresji, o depresje zwi¹zane ze schizofreni¹ oraz zaburzeniami osobowoœci.
Zespo³y depresyjne zwi¹zane z podesz³ym wiekiem, w przebiegu przewlek³ych stanów bólowych i przewlek³ych chorób somatycznych. Zespo³y natrêctw. Fobie i napady lêku. Dzieci i m³odzie¿. Moczenie nocne (tylko u dzieci powy¿ej 5 r¿. i pod
warunkiem wykluczenia przyczyn organicznych).
Teva Pharmaceuticals Polska

Anafranil®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u

Rx

Anagrelid Aurovitas: kaps. twarde 0,5 mg - 100 szt. Rx-z 100% 430,92
u
B(1)
bezp³.
Anagrelide (1) Chemioterapia ICD-10: C.72.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w celu zmniejszenia zwiêkszonej liczby p³ytek krwi u zagro¿onych pacjentów z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ (NS),
którzy nie toleruj¹ bie¿¹cego leczenia lub u których zwiêkszona liczba p³ytek krwi nie
zmniejsza siê do zadawalaj¹cych wartoœci podczas stosowania bie¿¹cego leczenia.
Pacjent zagro¿ony z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹: zagro¿enie pacjenta z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ okreœla siê na podstawie obecnoœci jednego lub wiêcej z
nastêpuj¹cych czynników: wiek powy¿ej 60 lat, liczba p³ytek krwi >1000 x 109/l lub
przebyte zdarzenia zakrzepowo-krwotoczne.
Aurovitas
100% 567,00
B(1)
bezp³.
100% 1134,00
Rx-z (1)
B
bezp³.

Anagrelide Accord: kaps. twarde 0,5 mg - 100 szt. u Rx-z
Anagrelide Accord: kaps. twarde 1 mg - 100 szt. u

Anagrelide (1) Chemioterapia ICD-10: C.72.
W: Anagrelid jest wskazany do obni¿ania zwiêkszonej liczby p³ytek krwi u zagro¿onych pacjentów z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ (NS), którzy nie toleruj¹ wczeœniej
stosowanego leczenia lub u których zwiêkszona liczba p³ytek krwi nie obni¿y³a siê
do zadawalaj¹cych wartoœci podczas wczeœniej stosowanego leczenia. Pacjent zagro¿ony z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹. Zagro¿enie pacjenta z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ okreœla siê na podstawie obecnoœci jednego lub wiêcej z nastêpuj¹cych
czynników: wiek powy¿ej 60 lat, lub; liczba p³ytek krwi >1000 x 109/l, lub; przebyte
zdarzenia zakrzepowo-krwotoczne.
Accord Healthcare

Anagrelide Bioton: kaps. twarde 0,5 mg - 100 szt. u Rx-z 100%
Anagrelide

Anagrelide Bluefish: kaps. twarde 0,5 mg - 100 szt.
u

X
Bioton

Rx-z

100% 374,22
B(1)
bezp³.

Anagrelide (1) Chemioterapia ICD-10: C.72.
W: Produkt jest wskazany w celu zmniejszenia zwiêkszonej liczby p³ytek krwi u zagro¿onych pacjentów z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ (NS), którzy nie toleruj¹ bie¿¹cego leczenia lub u których zwiêkszona liczba p³ytek krwi nie zmniejsza siê do
zadawalaj¹cych wartoœci podczas stosowania bie¿¹cego leczenia. Pacjent zagro¿ony z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹. Zagro¿enie pacjenta z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ okreœla siê na podstawie obecnoœci jednego lub wiêcej z nastêpuj¹cych
czynników: wiek powy¿ej 60 lat, lub liczba p³ytek krwi >1000 x 109/l, lub ciê¿kie zdarzenia zakrzepowo-krwotoczne w wywiadzie.
Bluefish Pharma

Anagrelide Glenmark: kaps. twarde 0,5 mg - 100 szt. Rx-z 100% 430,92
u
B(1)
bezp³.
Anagrelide (1) Chemioterapia ICD-10: C.72.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w celu zmniejszenia zwiêkszonej liczby p³ytek krwi u pacjentów zagro¿onych z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ (NS),
którzy nie toleruj¹ bie¿¹cego leczenia lub, u których zwiêkszona liczba p³ytek krwi
nie zmniejsza siê do zadawalaj¹cych wartoœci podczas stosowania bie¿¹cego leczenia. Pacjent zagro¿ony z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹. Zagro¿enie pacjenta z
nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ okreœla siê na podstawie obecnoœci jednego lub wiêcej
z nastêpuj¹cych czynników: wiek powy¿ej 60 lat lub; liczba p³ytek krwi >1000 x 109/l
lub; przebyte zdarzenia zakrzepowo-krwotoczne.
Glenmark

Anagrelide Mylan: kaps. twarde 0,5 mg - 100 szt. u Rx-z 100%
Anagrelide

X
Mylan

Anagrelide Ranbaxy: kaps. twarde 0,5 mg - 100 szt. Rx-z 100% 453,60
u
B(1)
bezp³.
Anagrelide (1) Chemioterapia ICD-10: C.72.
W: Lek jest wskazany do stosowania w celu zmniejszenia zwiêkszonej liczby p³ytek
krwi u pacjentów zagro¿onych nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ (NS), którzy nie toleruj¹
dotychczasowego leczenia lub, u których zwiêkszona liczba p³ytek krwi nie zmniejsza siê do zadowalaj¹cych wartoœci podczas dotychczasowego leczenia. Pacjent
zagro¿ony nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹. Zagro¿enie pacjenta nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ okreœla siê na podstawie obecnoœci jednego lub wiêcej z nastêpuj¹cych
czynników: wiek powy¿ej 60 lat, liczba p³ytek krwi >1000 x 109/l lub przebyte zdarzenia zakrzepowo-krwotoczne.
Ranbaxy

Anagrelide Sandoz: kaps. twarde 0,5 mg - 100 szt. u Rx-z 100%
Anagrelide

Anagrelide Stada: kaps. twarde 0,5 mg - 100 szt. u Rx-z

X

Sandoz GmbH

100% 509,17
B(1)
bezp³.

Anagrelide (1) Chemioterapia ICD-10: C.72.
W: Produkt jest wskazany w celu zmniejszenia zwiêkszonej liczby p³ytek krwi u zagro¿onych pacjentów z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹, którzy nie toleruj¹ bie¿¹cego
leczenia lub u których zwiêkszona liczba p³ytek krwi nie zmniejsza siê do zadowalaj¹cych wartoœci podczas stosowania bie¿¹cego leczenia. Pacjent zagro¿ony z nad-
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p³ytkowoœci¹ samoistn¹. Zagro¿enie pacjenta z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ okreœla
100% 80,40
siê na podstawie obecnoœci jednego lub wiêcej z poni¿szych czynników: wiek powyRx R(1) 11,40
¿ej 60 lat lub liczba p³ytek krwi >1000 x 109/l lub przebyte zdarzenia zakrzepo- Androster: tabl. powl. 5 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
wo-krwotoczne.
STADA Poland Sp. z o.o.
Finasteride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
100%
578,34
Anagrelide Vipharm: kaps. twarde 0,5 mg - 100 szt. Rx-z
W:
Do
leczenia
i
kontroli
³agodnego
rozrostu
gruczo³u
krokowego
w
celu:
zmniejszeu
B(1)
bezp³. nia rozmiarów powiêkszonego gruczo³u krokowego, poprawy przep³ywu moczu; z³a100% 1156,68 godzenia objawów zwi¹zanych z ³agodnym rozrostem gruczo³u krokowego;
zmniejszenia ryzyka wyst¹pienia ostrego zatrzymania moczu oraz koniecznoœci leAnagrelide Vipharm: kaps. twarde 1 mg - 100 szt. u Rx-z (1)
B
bezp³. czenia operacyjnego, w tym przezcewkowej resekcji gruczo³u krokowego (TURP) i
Anagrelide (1) Chemioterapia ICD-10: C.72.
prostatektomii. Preparat nale¿y stosowaæ u pacjentów z powiêkszonym gruczo³em
Actavis Group PTC ehf.
W: Anagrelid jest wskazany do obni¿ania zwiêkszonej liczby p³ytek krwi u pacjentów krokowym (objêtoœæ gruczo³u ponad 40 ml).
z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ (NS), którzy nie toleruj¹ wczeœniej stosowanego le®: ¿el 16,2 mg/g - 1 poj. 88 g
Rx 100% 216,19
Androtop
czenia lub u których zwiêkszona liczba p³ytek krwi nie obni¿y³a siê do zadowalaj¹cej
Laboratoires Besins International
wartoœci podczas wczeœniej stosowanego leczenia. Zagro¿enie pacjenta nadp³ytko- Testosterone
woœci¹ samoistn¹ okreœla siê na podstawie obecnoœci jednego lub wiêcej nastêpu100% 11,06
j¹cych czynników: wiek powy¿ej 60 lat, lub liczba p³ytek krwi >1000 x 109/l, lub Anesteloc® 20: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. u
Rx
50%(1)
7,90
przebyte zdarzenia zakrzepowo-krwotoczne.
Vipharm
®
Rx 100% 11,02
100% 41,02 Anesteloc 20: tabl. dojelitowe 20 mg - 56 szt. u
®
Rx
Anapran : tabl. powl. 550 mg - 60 szt.
100% 19,22
50%(1) 25,90 Anesteloc® 40: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. u
Rx
50%(1) 12,89
100%
9,41
®
Rx
®
Anapran : tabl. powl. 275 mg - 20 szt.
Rx 100% 20,74
50%(1)
6,89 Anesteloc 40: tabl. dojelitowe 40 mg - 56 szt. u
Pantoprazole (1) W: Dawka 20 mg. Doroœli i m³odzie¿ w wieku 12 lat i powy¿ej:
100%
21,33
objawowa postaæ choroby refluksowej prze³yku. D³ugotrwa³e leczenie i zapobiegaRx
Anapran®: tabl. powl. 275 mg - 60 szt.
50%(1) 13,77 nie nawrotom refluksowego zapalenia prze³yku. Doroœli: zapobieganie owrzodzeniom ¿o³¹dka i dwunastnicy wywo³anym stosowaniem nieselektywnych NLPZ u pa100%
18,51
cjentów z grupy zwiêkszonego ryzyka, wymagaj¹cych d³ugotrwa³ego stosowania
Rx
Anapran®: tabl. powl. 550 mg - 20 szt.
50%(1) 13,47 NLPZ. Dawka 40 mg. Doroœli i m³odzie¿ w wieku 12 lat i powy¿ej: refluksowe zapalNaproxen (1) W: Reumatoidalne zapalenie stawów, m³odzieñcze reumatoidalne enie prze³yku. Doroœli: eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odzapalenie stawów, zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa, zapalenie koœci i powiednimi antybiotykami u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ wywo³ana przez H. pystawów, choroba zwyrodnieniowa stawów; ostre stany zapalne narz¹du ruchu, jak lori. Choroba wrzodowa ¿o³¹dka i/lub dwunastnicy. Zespó³ Zollingera-Ellisona oraz
zapalenie kaletek maziowych, zapalenie pochewek œciêgnistych; ostry napad dny inne stany chorobowe zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.
Adamed
moczanowej; bóle s³abe do umiarkowanych ró¿nego pochodzenia, ostre lub prze- WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
wlek³e, w tym bóle pooperacyjne, pourazowe i inne; bóle miêœni, koœci, stawów, bóle
100% 44,68
®
g³owy, równie¿ migrenowe, bóle zêbów, nerwobóle; bolesne miesi¹czkowanie; go- Angeliq : tabl. powl. 1 mg+ 2 mg - 28 szt.
Rx
30%(1) 33,73
r¹czka ró¿nego pochodzenia. W zwi¹zku z powoln¹ penetracj¹ naproksenu do jam
stawowych, jego dzia³anie w goœæcu wystêpuje dopiero w kilka do kilkunastu h po Estradiol + Drospirenone (1) W: Hormonalna Terapia Zastêpcza (HTZ) w leza¿yciu, co nale¿y uwzglêdniæ zarówno podczas ustalania sposobu podawania, jak i czeniu objawów niedoboru estrogenów u kobiet bêd¹cych ponad 1 rok po menopauoceny reakcji na leczenie.
Adamed zie. Zapobieganie osteoporozie u kobiet po menopauzie, obarczonych wysokim ryzykiem przysz³ych z³amañ, u których wystêpuje nietolerancja lub przeciwwskazania
Rx 100%
Anapran® EC: tabl. dojelitowe 250 mg - 20 szt.
6,48 do stosowania innych produktów leczniczych, stosowanych w zapobieganiu osteo100%
18,84 porozie. Doœwiadczenie dotycz¹ce leczenia kobiet powy¿ej 65 r¿. jest ograniczone.
Rx
Anapran® EC: tabl. dojelitowe 250 mg - 60 szt.
Bayer
50%(1) 11,97
Rx 100% 25,00
®
Rx 100% 12,96 tAngiletta: tabl. powl. 2 mg+ 0,03 mg - 21 szt.
Anapran EC: tabl. dojelitowe 500 mg - 20 szt.
Rx 100% 70,00
100% 36,45 tAngiletta: tabl. powl. 2 mg+ 0,03 mg - 63 szt.
Rx
Anapran® EC: tabl. dojelitowe 500 mg - 60 szt.
Actavis Group PTC ehf.
50%(1) 22,70 Ethinylestradiol + Chlormadinone acetate
Naproxen (1) W: Lek jest wskazany w objawowym leczeniu reumatoidalnego za- Anidulafungin Fresenius Kabi: inf./inj. [prosz. do
Rx-z 100%
X
palenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów, zesztywniaj¹cego zapalenia st- przyg. roztw.] 100 mg - fiol. 30 ml
awów krêgos³upa, ostrych zaburzeñ miêœniowo-szkieletowych oraz bolesnego mie- Anidulafungin
Fresenius Kabi
si¹czkowania, u pacjentów powy¿ej 16 lat.
Adamed
100% 175,12
100% 51,06 tAnoro Ellipta: prosz. do inhal. 55/22 µg/dawkê
Rx 30%(1) 53,65
Rx (1)
Anastrozol Bluefish: tabl. powl. 1 mg - 28 szt.
1
inhal.
(30
dawek)
B
bezp³.
S(2)
bezp³.
Anastrozole (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie
hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormono- Umeclidinium bromide + Vilanterol (1) Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc
terapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze – leczenie podtrzymuj¹ce u pacjentów powy¿ej 18 roku ¿ycia (2) Pacjenci 75+
stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach W: Lek jest wskazany do podtrzymuj¹cego leczenia rozszerzaj¹cego oskrzela w celu ³agodzenia objawów u doros³ych pacjentów z POChP.
innych ni¿ w ChPL
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
W: Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których
Rx 100% 45,61
stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora estrogenowego.
Bluefish Pharma Anticol®: tabl. 500 mg - 30 szt.
Polfa Warszawa
100% 58,15 Disulfiram
Rx (1)
Anastrozol Teva: tabl. powl. 1 mg - 28 szt.
100% 28,76
B
6,47
Rx R(1)
5,76
Anastrozole (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie Antiprost: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoS(2)
bezp³.
terapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze
stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach Finasteride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
W: W leczeniu i kontroli ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (ang. BPH) w celu:
innych ni¿ w ChPL
W: Lek jest wskazany w: leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menop- spowodowania zmniejszenia rozmiarów powiêkszonego gruczo³u krokowego, poauzie, u których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora estrogenowego. Leczeniu prawy przep³ywu moczu i z³agodzenia objawów zwi¹zanych z BPH; zmniejszenia
uzupe³niaj¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwier- czêstoœci wystêpowania ostrego zatrzymania moczu i potrzeby leczenia chirurgiczdzono w guzie obecnoœæ receptora estrogenowego. Leczeniu uzupe³niaj¹cym nego, w tym przezcewkowej resekcji gruczo³u krokowego (ang. TURP) i prostatekwczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie ob- tomii. Preparat nale¿y stosowaæ wy³¹cznie u pacjentów z powiêkszonym gruczo³em
Orion Corporation
ecnoœæ receptora estrogenowego, po 2-3 latach leczenia uzupe³niaj¹cego tamoksy- krokowym (objêtoœæ gruczo³u krokowego powy¿ej 40 ml).
fenem.
Teva Pharmaceuticals Polska Antytoksyna botulinowa ABE: inj. dom./do¿. [roztw.]
Lz 100% 1551,50
100% 18,81 - 1 fiol. 10 ml
Biomed Warszawa
Rx 30%(1) 9,69 Botulinum antitoxin
Andepin®: kaps. twarde 20 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³. Antytoksyna jadu ¿mij: inj. dom. [roztw.] 500 j.a.
Rx 100% 1035,00
Fluoxetine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+ - 1 amp. 5 ml
Biomed Warszawa
W: Fluoksetyna wskazana jest w zaburzeniach depresyjnych, mo¿e byæ równie¿ Viper antitoxin
stosowana w leczeniu nerwicy natrêctw i bulimii (¿ar³ocznoœci psychicznej). Synteza Anvildis: tabl. 50 mg - 28 szt.
Rx 100% 28,00
100% 38,27
100% 41,62
Rx
Rx
Androcur®: tabl. 50 mg - 20 szt.
Anvildis: tabl. 50 mg - 56 szt. NOWOŒÆ
30%(1) 13,06
30%(1) 12,49
100% 90,04 Vildagliptin (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metformin¹: cukrzyca typu 2 u
Rx
Androcur®: tabl. 50 mg - 50 szt.
30%(1) 27,01 pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w
monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c >7%
Cyproterone acetate (1) W: Wskazania u kobiet. Ciê¿kie objawy androgenizacji, (przez co najmniej 3 miesi¹ce)
takie jak wysokiego stopnia nietypowe ow³osienie (hirsutyzm), ciê¿ka androgenoza- W: Wildagliptyna jest wskazana w leczeniu cukrzycy typu 2 u osób doros³ych: w mole¿na utrata ow³osienia g³owy prowadz¹ca ostatecznie do ³ysiny (wy³ysienie androg- noterapii: u pacjentów niedostatecznie kontrolowanych za pomoc¹ diety i aktywnoenowe), czêsto zwi¹zane z ciê¿kimi postaciami tr¹dziku i/lub ³ojotoku. U mê¿czyzn. œci fizycznej oraz u których stosowanie metforminy jest niew³aœciwe ze wzglêdu na
T³umienie popêdu w dewiacjach seksualnych. Leczenie antyandrogenowe w przy- przeciwwskazania lub nietolerancjê; w dwulekowej terapii doustnej, w skojarzeniu z:
padkach nieoperacyjnego raka gruczo³u krokowego. WP:
Transseksualizm metformin¹ u pacjentów, u których glikemia jest niewystarczaj¹co kontrolowana, po(F64.0)
Bayer mimo podawania maks. tolerowanej dawki metforminy w monoterapii; sulfonylou pacjentów, u których glikemia jest niewystarczaj¹co kontrolowana,
Rx 100% 48,43 mocznikiem,
Androstatin: tabl. powl. 1 mg - 28 szt.
pomimo podawania maks. tolerowanej dawki sulfonylomocznika w monoterapii,
Finasteride
LEK-AM oraz u których nie mo¿na stosowaæ metforminy z powodu przeciwwskazañ lub nietolerancji; tiazolidynodionem u pacjentów, u których glikemia jest niewystarczaj¹co
100% 28,93
kontrolowana oraz u których mo¿na stosowaæ tiazolidynodion; w trzylekowej terapii
Rx R(1)
Androster: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
5,93 doustnej, w skojarzeniu z: sylfonylomocznikiem i metformin¹ w przypadku, gdy dieta
S(2)
bezp³. i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie dwulekowej terapii tymi produktami leczniczymi nie zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli glikemii. Wildagliptyna jest równie¿ wskazana do stosowania w skojarzeniu z insulin¹ (z metformin¹ lub bez niej) w przypadku,
gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz insulina w ustalonej dawce nie zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli glikemii.
Vipharm
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LEKsykon - Receptariusz

Anzor

100% 37,79
R(1)
3,20
100% 71,21
Anzorin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 28 szt. u Rx (1)
R
3,20
100% 102,20
Anzorin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 28 szt. u Rx (2)
R
4,48
100% 133,04
Anzorin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg - 28 szt. u Rx (2)
R
5,97
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Doroœli: preparat jest wskazany w leczeniu schizofrenii. Preparat jest skuteczny
w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Preparat jest wskazany w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u których w
terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, lek jest
wskazany w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.

Anzorin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 28 szt. u

Rx

Orion Corporation

lesterolemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiadaj¹c¹ hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Jest równie¿ stosowana w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i cholesterolu-LDL
u doros³ych z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia
dodana do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np. afereza cholesterolu-LDL)
lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym: zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których
ryzyko 1-go zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e, wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê innych czynników ryzyka. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ
sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego)
w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z
towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê
antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+
Aurovitas

ApoBetina: tabl. 8 mg - 100 szt.
ApoBetina: tabl. 16 mg - 60 szt.
ApoBetina: tabl. 24 mg - 60 szt.

Betahistine dihydrochloride
100% 28,22
Apo-Clodin: tabl. powl. 250 mg - 30 szt.
(1)
Aparxon PR: tabl. o przed³. uwalnianiu 2 mg - 28 szt. u Rx 30% 11,29
Apo-Clodin: tabl. powl. 250 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³. Ticlopidine
100% 54,21
Apo-Doperil: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u
Aparxon PR: tabl. o przed³. uwalnianiu 4 mg - 28 szt. u Rx 30%(1) 20,34
Apo-Doperil: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Apo-Doperil: tabl. powl. 10 mg - 98 szt. u
100% 108,56
Donepezil hydrochloride
Aparxon PR: tabl. o przed³. uwalnianiu 8 mg - 28 szt. u Rx 30%(1) 40,81
S(2)
bezp³.
Ropinirole (1) Choroba i zespó³ Parkinsona (2) Pacjenci 75+
Apo-Doxan 1: tabl. 1 mg - 30 szt. u
W: Leczenie choroby Parkinsona zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami: leczenie pocz¹tkowe w monoterapii, aby opóŸniæ wprowadzenie do leczenia lewodopy, leczenie skojarzone z lewodop¹ w okresie choroby, gdy dzia³anie lewodopy wygasa lub
staje siê zmienne i pojawiaj¹ siê fluktuacje efektu terapeutycznego (tzw. efekt ,,koñTeva Pharmaceuticals Polska
ca dawki’’ lub fluktuacje typu „w³¹czenie-wy³¹czenie").

Apexxnar: inj. [roztw.] 0,5 ml - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 1 Rx 100%
ig³a
Pneumococcal vaccine

X
Pfizer

100% 125,49
C(1)
bezp³.
Rx (2)
Apidra: inj. [roztw.] 100 j.m./ml - 5 wk³. 3 ml
R
33,61
(3)
S
bezp³.
100% 83,76
C(1)
bezp³.
Rx (2)
Apidra: inj. [roztw.] 100 j.m./ml - 1 fiol. 10 ml
R
23,04
S(3)
bezp³.
100% 126,06
C(1)
bezp³.
Apidra SoloStar: inj. [roztw.] 100 j.m./ml
Rx (2)
- 5 wstrzyk. 3 ml
R
34,18
(3)
S
bezp³.
Insulin glulisine (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
W: Cukrzyca u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci od 6 lat, wymagaj¹ca leczenia insulin¹.
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

34,75
35,54
33,96
Apotex Inc.

Rx 100%
Rx 100%

Rx

Apo-Flutam: tabl. powl. 250 mg - 30 szt. u
Apo-Flutam: tabl. powl. 250 mg - 90 szt. u

100% 12,47
30%(1)
9,24
Rx (2)
R
11,05
S(3)
bezp³.
100% 17,36
(1)
30%
10,89
Rx (2)
Apo-Doxan 2: tabl. 2 mg - 30 szt. u
R
11,32
S(3)
bezp³.
100% 26,11
30%(4) 13,17
Rx
Apo-Doxan 4: tabl. 4 mg - 30 szt. u
R(2)
10,83
S(3)
bezp³.
100% 44,60
30%(4) 18,73
Rx (2)
Apo-Doxan 4: tabl. 4 mg - 60 szt. u
R
14,04
S(3)
bezp³.
Doxazosin (1) W: Leczenie objawów dyzurycznych wywo³anych ³agodnym przerostem gruczo³u krokowego (BPH). Objawy dyzuryczne: uczucie nag³ego parcia na
mocz, zmniejszenie strumienia moczu, przerywane oddawanie moczu, oddawanie
moczu po kropli, uczucie nieca³kowitego opró¿nienia pêcherza moczowego, koniecznoœæ oddawania moczu w nocy, czêstomocz, uczucie pieczenia w cewce moczowej. Doksazosynê mo¿na stosowaæ u pacjentów z prawid³owym ciœnieniem têtniczym
krwi i z nadciœnieniem. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi, np.: z moczopêdnymi lekami tiazydowymi, lekami blokuj¹cymi receptory b-adrenergiczne, antagonistami wapnia i inhibitorami ACE. WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.;
neurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿. (2) Przerost gruczo³u krokowego (3) Pacjenci 75+ (4) W:
Leczenie objawów dyzurycznych wywo³anych ³agodnym przerostem gruczo³u krokowego (BPH). Objawy dyzuryczne: uczucie nag³ego parcia na mocz, zmniejszenie
strumienia moczu, przerywane oddawanie moczu, oddawanie moczu po kropli,
uczucie nieca³kowitego opró¿nienia pêcherza moczowego, koniecznoœæ oddawania
moczu w nocy, czêstomocz, uczucie pieczenia w cewce moczowej. Doksazosynê
mo¿na stosowaæ u pacjentów z prawid³owym ciœnieniem têtniczym krwi i z nadciœnieniem. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi, np.: z moczopêdnymi lekami tiazydowymi, lekami blokuj¹cymi receptory b-adrenergiczne, antagonistami wapnia i
inhibitorami ACE. WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.
Aurovitas

100%
Rx (1)
B
100%
Rx (1)
B

23,21
1,77
64,33
bezp³.

Flutamide (1) Nowotwory z³oœliwe
W: Lek jest wskazany w leczeniu raka gruczo³u krokowego (stadium D2) z przerzutami w skojarzeniu z agonistami hormonu uwalniaj¹cego hormon luteinizuj¹cy
(LHRH) np. z octanem leuproreliny. By osi¹gn¹æ najlepsz¹ skutecznoœæ w leczeniu
uzupe³niaj¹cym, oba produkty nale¿y stosowaæ w tym samym czasie; w leczeniu
uzupe³niaj¹cym po amputacji j¹der, aby uzyskaæ ca³kowit¹ blokadê androgenow¹;
przed rozpoczêciem oraz w trakcie radioterapii u pacjentów z masywnym, miejscowo zaawansowanym rakiem gruczo³u krokowego (stadium B2 i stadium C), w skojarzeniu z agonistami hormonu uwalniaj¹cego hormon luteinizuj¹cy (LHRH).

Apo-Lozart: tabl. powl. 100 mg - 28 szt.

X Losartan potassium
X ApoMigra: tabl. 50 mg - 6 szt.
X ApoMigra: tabl. 100 mg - 6 szt.
Apotex Inc. Sumatriptan

100% 93,43
R(1)
3,20
Aripiprazole (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii u doros³ych i u m³odzie¿y w wieku 15 lat i starszej. Jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego
dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doros³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na
leczenie arypiprazolem. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu
Rx 100% 17,80
 ApoDream: tabl. powl. 7,5 mg - 20 szt. u
trwaj¹cym do 12 tyg.
Aristo Pharma
Zopiclone
Apotex Inc.
Rx 100%
ApoAmlo 5: tabl. 5 mg - 30 szt. u
7,78
ApoEscitaxin ORO: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg Rx 100% 23,00
Rx 100% 14,98 - 28 szt.
ApoAmlo 10: tabl. 10 mg - 30 szt. u
Amlodipine
Apotex Inc.
ApoEscitaxin ORO: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg Rx 100% 30,00
100%
9,27 - 28 szt.
Rx 30%(1) 6,16 ApoEscitaxin ORO: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg Rx 100% 52,00
Apo-Atorva: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³. - 28 szt.
Escitalopram
Apotex Inc.
100% 17,39
100%
(1)
18,95
Rx
30%
Apo-Atorva: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
11,17
(1)
6,19
S(2)
bezp³. Apo-Feno 200 M: tabl. mikronizowane 200 mg - 30 szt. Rx 30%
S(2)
bezp³.
100% 11,50
Rx 30%(1) 3,45 Fenofibrate (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania jako dodatek
Apo-Atorva: tabl. powl. 30 mg - 30 szt.
do diety oraz innych terapii niefarmakologicznych (np. æwiczenia fizyczne, utrata
S(2)
bezp³. mc.) w nastêpuj¹cych przypadkach: leczenie ciê¿kiej hipertriglicerydemii z niskim
100% 21,56 poziomem cholesterolu o wysokiej gêstoœci (HDL) lub bez; mieszana hiperlipidemia,
je¿eli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie s¹ one tolerowane; mieszana
Rx 30%(1) 6,47 hiperlipidemia u pacjentów nale¿¹cych do grupy wysokiego ryzyka wyst¹pienia
Apo-Atorva: tabl. powl. 30 mg - 60 szt.
(2)
S
bezp³. schorzeñ sercowo-naczyniowych, jako dodatek do leczenia statynami, je¿eli stê¿enia triglicerydów oraz cholesterolu o wysokiej gêstoœci (HDL) nie s¹ w wystarcza100% 31,23 j¹cym stopniu kontrolowane. (2) Pacjenci 75+
Apotex Inc.
Rx 30%(1) 18,80
Apo-Atorva: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
100% 29,01
(2)
S
bezp³.
Rx R(1)
Apo-Fina: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
6,01
100% 21,56
S(2)
bezp³.
Rx 30%(1) 6,47
Apo-Atorva: tabl. powl. 60 mg - 30 szt.
100% 79,25
S(2)
bezp³.
Rx R(1) 10,25
Apo-Fina: tabl. powl. 5 mg - 90 szt.
Atorvastatin (1) W: Hipercholesterolemia: jako uzupe³nienie leczenia dietetycznego
S(2)
bezp³.
w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia ca³kowitego cholesterolu, cholesterolu
LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u doros³ych, m³odzie¿y oraz dzieci w wieku 10 Finasteride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
lat lub starszych z hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hipercho- W: Wskazany w leczeniu i kontroli ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (BPH),

Apiprax: tabl. 15 mg - 28 szt. u

Apotex Inc.

X
X Apo-Lozart: tabl. powl. 50 mg - 28 szt.
Apotex Inc.

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

aby: wywo³aæ regresjê powiêkszonego gruczo³u krokowego, poprawiæ przep³yw moczu oraz z³agodziæ objawy towarzysz¹ce BPH; zmniejszyæ ryzyko wyst¹pienia
ostrego zatrzymania moczu oraz koniecznoœci leczenia chirurgicznego, w³¹czaj¹c
przezcewkow¹ resekcjê gruczo³u krokowego (ang, TURP) i prostatektomiê. Produkt
leczniczy nale¿y stosowaæ u pacjentów z powiêkszonym gruczo³em krokowym.

Apotex Inc.

Rx 100%
Rx 100%

X
9,98
Apotex Inc.

Rx 100%
Rx 100%

34,75
54,49
Aurovitas

100% 10,25
Rx
Apo-Napro: tabl. 250 mg - 30 szt.
50%(1)
6,81
100% 28,09
Rx
Apo-Napro: tabl. 250 mg - 90 szt.
50%(1) 17,78
100% 20,01
Rx
Apo-Napro: tabl. 500 mg - 30 szt.
50%(1) 13,14
Naproxen (1) W: Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i innych chorób
reumatycznych (choroby zwyrodnieniowej stawów, zesztywniaj¹cego zapalenia krêgos³upa, m³odzieñczego reumatoidalnego zapalenia stawów). Leczenie ostrych
zaburzeñ miêœniowo-szkieletowych, bolesnego miesi¹czkowania i ostrej dny moczanowej. Objawowe leczenie gor¹czki ró¿nego pochodzenia.
Apotex Inc.
100% 59,60
B(1)
7,92
Anastrozole (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w
przypadkach innych ni¿ w ChPL
W: Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora estrogenowego; leczeniu uzupe³niaj¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u
których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora estrogenowego; leczeniu uzupe³niaj¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono
w guzie obecnoœæ receptora estrogenowego, po 2-3 latach leczenia uzupe³niaj¹cego tamoksyfenem.
Apotex Inc.

Apo-Nastrol: tabl. powl. 1 mg - 28 szt.

Rx

Apo-Pentox 400 SR: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu
400 mg - 30 szt.

Rx 100%

Pentoxifylline

20,11
Apotex Inc.

100%

5,30
3,58
bezp³.
100% 10,34
Rx R(1)
Apo-Rami: tabl. 5 mg - 28 szt. u
6,46
S(2)
bezp³.
100% 19,41
Rx R(1) 11,95
Apo-Rami: tabl. 10 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Ramipril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci/przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba naczyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzycowej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii.
Jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Jawna nefropatia
k³êbuszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu ³3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pacjentów po ostrym zawale serca: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie zawa³u u
pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - produkt nale¿y w³¹czyæ do
leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u serca. WP: Przewlek³a
choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci
75+
Apotex Inc.

Apo-Rami: tabl. 2,5 mg - 28 szt. u

Rx R(1)
S(2)

Apo-Risperid: roztw. doust. 1 mg - 1 op. 30 ml u

Rx 100%

Risperidone
100%

ApoRopin: tabl. o przed³. uwalnianiu 2 mg - 28 szt. u
ApoRopin: tabl. o przed³. uwalnianiu 4 mg - 28 szt. u
ApoRopin: tabl. o przed³. uwalnianiu 8 mg - 28 szt. u

17,31
Apotex Inc.

37,91

Rx 30%(1) 20,98
S(2)
bezp³.
100% 73,26
Rx 30%(1) 39,39
S(2)
bezp³.
100% 141,90
Rx 30%(1) 74,15
S(2)
bezp³.

Ropinirole (1) Choroba i zespó³ Parkinsona (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie choroby Parkinsona zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami: leczenie po-
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psychiczne inne ni¿ wymienione w ChPL u pacjentów z otêpieniem (2) Choroba
afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Lek jest wskazany do stosowania: w leczeniu schizofrenii, w leczeniu choroby
afektywnej dwubiegunowej, w tym: epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub
ciê¿kim nasileniu w przebiegu choroby dwubiegunowej, du¿ych epizodów depresyj100%
4,18 nych w przebiegu choroby dwubiegunowej, w zapobieganiu nawrotom epizodów
Rx 30%(1) 1,28 maniakalnych lub epizodów depresji u pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi,
Aporoza: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
którzy reagowali na wczeœniejsze leczenie kwetiapin¹.
Apotex Inc.
S(2)
bezp³.
100%
8,27 tApoTrimet PR: tabl. o przed³. uwalnianiu 35 mg
Rx 100% 20,01
Rx 30%(1) 2,48 - 60 szt.
Aporoza: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
Trimetazidine dihydrochloride
Apotex Inc.
S(2)
bezp³.
Rx 100%
X
100% 15,84 Apo-Valsart: tabl. powl. 80 mg - 28 szt.
Rx 100%
X
Rx 30%(1) 4,75 Apo-Valsart: tabl. powl. 160 mg - 28 szt.
Aporoza: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
Valsartan
Apotex Inc.
S(2)
bezp³.
Rx 100%
9,30
100% 30,01  ApoZolpin: tabl. powl. 10 mg - 20 szt. u
Rx 100% 13,90
Rx 30%(1) 9,00  ApoZolpin: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
Aporoza: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
Rx 100% 21,50
S(2)
bezp³.  ApoZolpin: tabl. powl. 10 mg - 50 szt. u
Aurovitas
Rosuvastatin (1) W: Leczenie hipercholesterolemii. Pierwotna hipercholestero- Zolpidem tartrate
lemia u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku 6 lat lub starszych (typu IIa, w tym ro- Apra: tabl. 10 mg - 14 szt. u
Rx 100%
X
dzinna heterozygotyczna hipercholesterolemia) lub mieszana dyslipidemia (typu
100% 75,03
IIb) - wspomagaj¹co z diet¹, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych
Rx
Apra:
tabl.
10
mg
28
szt.
u
sposobów leczenia (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie wagi cia³a) jest niewystarR(1)
12,13
czaj¹ce. Doroœli, m³odzie¿ i dzieci w wieku 6 lat i starsze z rodzinn¹ homozygotycz100% 143,67
n¹ hipercholesterolemi¹ - wspomagaj¹co do diety i innych sposobów leczenia po- Apra: tabl. 10 mg - 56 szt. u
Rx (1)
woduj¹cych zmniejszenie stê¿enia lipidów (np. afereza LDL) lub, jeœli te sposoby leR
15,45
czenia s¹ nieskuteczne. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym. Za100% 209,87
pobieganie powa¿nym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których Apra: tabl. 10 mg - 84 szt. u
Rx (1)
R
17,54
ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e,
wspomagaj¹co wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu zmniejszenie innych czynni100% 107,95
Rx (1)
Aurovitas Apra: tabl. 15 mg - 28 szt. u
ków ryzyka. (2) Pacjenci 75+
R
12,00
100% 10,96
100% 198,42
ApoSerta/Sertraline Aurovitas: tabl. powl. 50 mg
(1)
Rx
Apra:
tabl.
15
mg
56
szt.
u
Rx 30%
3,29
R(1)
6,09
- 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 306,60
Rx (1)
100% 20,51 Apra: tabl. 15 mg - 84 szt. u
R
18,11
ApoSerta/Sertraline Aurovitas: tabl. powl. 100 mg Rx 30%(1) 6,15
100% 201,49
- 30 szt. u
Rx (1)
S(2)
bezp³. Apra: tabl. 30 mg - 28 szt. u
R
9,16
Sertraline (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+ Aripiprazole (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
W: Sertralina jest wskazana w leczeniu: epizodów du¿ej depresji, zapobieganiu na- Tourette’a
wrotowi epizodów du¿ej depresji, lêku napadowego z towarzysz¹c¹ (lub nie) agora- W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii u doros³ych i u m³odziefobi¹, zaburzeñ obsesyjno-kompulsyjnych (ZO-K) u pacjentów doros³ych oraz ¿y w wieku 15 lat i starszej. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o
dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-17 lat, zespo³u lêku spo³ecznego, zespo³u stresu poura- nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwuzowego, tzw. post-traumatic stress disorder (PTSD).
Aurovitas biegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doro100%
7,10 s³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na
leczenie arypiprazolem. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o
Rx 30%(1) 5,03 nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwuApo-Simva 10: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³. biegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym do
12 tyg.
Adamed
100% 13,05
Rx 30%(1) 8,91 Apra-swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 28 szt. Rx 100% 75,03
Apo-Simva 20: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. u
R(1)
12,13
S(2)
bezp³. u
100% 143,67
100% 21,78 Apra-swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 56 szt.
Rx (1)
R
15,45
Rx 30%(1) 13,49 u
Apo-Simva 40 : tabl. powl. 40 mg - 30 szt. u
100% 209,87
S(2)
bezp³. Apra-swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 84 szt.
Rx (1)
R
17,54
Simvastatin (1) W: Hipercholesterolemia. Leczenie pierwotnej hipercholesterole- u
mii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupe³nienie diety, gdy reakcja na dietê i inne Apra-swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 28 szt.
100% 107,95
Rx (1)
niefarmakologiczne metody leczenia (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest
u
R
12,00
niewystarczaj¹ca. Leczenie rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii, jako
uzupe³nienie diety i innych metod prowadz¹cych do zmniejszenia stê¿enia lipidów Apra-swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 56 szt.
100% 198,42
Rx (1)
(np. aferezy LDL) lub gdy metody te oka¿¹ siê niew³aœciwe. Zapobieganie zdarzen- u
R
6,09
iom ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie œmiertelnoœci i zachoro100% 306,60
walnoœci na choroby serca i naczyñ u pacjentów z objawow¹ mia¿d¿yc¹ naczyñ mi- Apra-swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 84 szt.
Rx
êœnia sercowego lub cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem chole- u
R(1)
18,11
sterolu, jako leczenie wspomagaj¹ce, maj¹ce na celu skorygowanie innych czynni100% 201,49
ków ryzyka i uzupe³nienie innej terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca. WP: Ciê¿- Apra-swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 30 mg - 28 szt.
Rx (1)
ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzyk- u
R
9,16
iem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia Aripiprazole (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowe- Tourette’a
go, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ ne- W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii u doros³ych i u m³odzierek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu ¿y w wieku 15 lat i starszej. Preparat jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnarz¹dów (2) Pacjenci 75+
Apotex Inc. nych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego
100% 58,49 dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doRx (1)
ApoSuprid: tabl. 200 mg - 30 szt. u
ros³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na
R
5,92 leczenie arypiprazolem. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o
100% 111,54 nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwuRx (1)
ApoSuprid: tabl. powl. 400 mg - 30 szt. u
biegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym do
R
3,20 12 tyg.
Adamed
Amisulpride (1) Schizofrenia
100% 88,45
W: Produkt leczniczy stosowany jest w leczeniu ostrej i przewlek³ej schizofrenii z objawami pozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia myœlenia) i/lub obja- Aprepitant Accord: kaps. twarde 125 mg+ 80 mg
Rx B(1) bezp³.
wami negatywnymi (takimi jak: stêpienie uczuæ, wycofanie emocjonalne i - 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg)
R(2)
3,20
spo³eczne), w tym tak¿e u chorych z przewag¹ objawów negatywnych. Aurovitas
Aprepitant (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.12. (2) Wczesne albo opóŸnione wy100% 23,61 mioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowaApo-Tamis: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 0,4 mg Rx R(1)
8,33 niem cisplatyny w dawce 70 mg/m2 – profilaktyka WP: Wczesne lub opóŸnione wy- 30 szt.
mioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowaS(2)
bezp³. niem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
100% 66,57 W: Zapobieganie nudnoœciom i wymiotom zwi¹zanym z przeciwnowotworow¹ cheApo-Tamis: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 0,4 mg Rx R(1) 20,73 mioterapi¹ o wysokim i umiarkowanym ryzyku wymiotów u doros³ych i m³odzie¿y w
wieku od 12 lat. Produkt leczniczy stosuje siê w leczeniu skojarzonym.
- 90 szt.
Accord Healthcare
S(2)
bezp³.
Tamsulosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
100% 85,62
W: Objawy z dolnych dróg moczowych (ang.LUTS) zwi¹zane z ³agodnym rozrostem Aprepitant Mylan: kaps. twarde 125 mg+ 80 mg
Rx B(1) bezp³.
gruczo³u krokowego (ang.BPH).
Apotex Inc. - 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg)
R(2)
20,78
100%
8,09
Aprepitant (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.12. (2) Wczesne albo opóŸnione wyRx (1)
ApoTiapina: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u
R
5,60 mioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowa100% 50,36 niem cisplatyny w dawce 70 mg/m2 – profilaktyka WP: Wczesne lub opóŸnione
Rx (2)
ApoTiapina: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u
wymioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosoR
8,02 waniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
100% 96,29 W: Zapobieganie nudnoœciom i wymiotom zwi¹zanym z przeciwnowotworow¹ cheRx (2)
ApoTiapina: tabl. powl. 200 mg - 60 szt. u
R
8,42 mioterapi¹ o wysokimi umiarkowanym ryzyku wymiotów u doros³ych i m³odzie¿y w
wieku od 12 lat. Produkt stosuje siê w leczeniu skojarzonym. Mylan Ireland Limited
Quetiapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zaburzenia
cz¹tkowe w monoterapii, aby opóŸniæ wprowadzenie do leczenia lewodopy, leczenie skojarzone z lewodop¹ w okresie choroby, gdy dzia³anie lewodopy wygasa lub
staje siê zmienne i pojawiaj¹ siê fluktuacje efektu terapeutycznego (tzw. efekt ,,koñca dawki’’ lub fluktuacje typu „w³¹czenie-wy³¹czenie").
Apotex Inc.
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Aporo

100%

96,39
bezp³.
R(2)
31,55
Aprepitant (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.12. (2) Wczesne albo opóŸnione wymioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowaniem cisplatyny w dawce 70 mg/m2 – profilaktyka WP: Wczesne lub opóŸnione wymioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
W: Zapobieganie nudnoœciom i wymiotom zwi¹zanym z przeciwnowotworow¹ chemioterapi¹ o du¿ym i umiarkowanym ryzyku wymiotów u doros³ych i m³odzie¿y w
wieku od 12 lat. Produkt leczniczy o mocy 125 mg i mocy 80 mg stosuje siê jako element leczenia skojarzonego.
Sandoz GmbH

Aprepitant Sandoz: kaps. twarde 125 mg+ 80 mg
- 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg)

Rx B(1)

100%

62,37
bezp³.
R(2)
3,20
Aprepitant (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.12. (2) Wczesne albo opóŸnione wymioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowaniem cisplatyny w dawce 70 mg/m2 – profilaktyka WP: Wczesne lub opóŸnione wymioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
W: Zapobieganie nudnoœciom i wymiotom zwi¹zanym z przeciwnowotworow¹ chemioterapi¹ o wysokim i umiarkowanym ryzyku wymiotów u osób doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat. Dawkê 125 mg/80 mg podaje siê jako sk³adnik leczenia
skojarzonego.
STADA Poland Sp. z o.o.

Aprepitant Stada: kaps. twarde 125 mg + 80 mg
- 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg)

Rx B(1)

Aprepitant Teva: kaps. twarde 125 mg+ 80 mg
- 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg)

Rx 100%

Aprepitant

Aprokam®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 50 mg - 10 fiol.

Rx 100%

Cefuroxime

Aquacel® Ag: opatrunek hydrofiber ze srebrem
2x45 cm - 1 szt.
Aquacel® Ag: opatrunek hydrofiber ze srebrem
10x10 cm - 1 szt.
Aquacel® Ag: opatrunek hydrofiber ze srebrem
15x15 cm - 1 szt.
Aquacel® Ag: opatrunek hydrofiber ze srebrem
20x30 cm - 1 szt.

X
Teva B.V.

X

Thea Polska

WMo 100%

X

WMo 100%

18,12

WMo 100%

38,67

WMo 100%

Emplastri antimicrobiotica

93,87
ConvaTec

100%

5,91
3,26
B
2,13
100% 22,15
Aquacel® Ag+ Extra: opatrunek [wzmocniony w
(1)
WM 30% 11,57
technologii hydrofiber z dodatkiem srebra] 10x10 cm
- 1 szt.
B(2)
7,04
100%
®
47,56
Aquacel Ag+ Extra: opatrunek [wzmocniony w
WM 30%(1) 23,76
technologii hydrofiber z dodatkiem srebra] 15x15 cm
- 1 szt.
B(2)
13,56
100% 123,57
Aquacel® Ag+ Extra: opatrunek [wzmocniony w
(1)
WM 30% 60,11
technologii hydrofiber z dodatkiem srebra] 20x30 cm
- 1 szt.
B(2)
32,91
Emplastri collagenosa (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa

Aquacel® Ag+ Extra: opatrunek [wzmocniony w
WM 30%(1)
technologii hydrofiber z dodatkiem srebra] 5x5 cm - 1 szt.
(2)

ConvaTec

100% 23,62
Aquacel® Ag Foam: opatrunek leczniczy piankowy
[nieprzylepny w technologii hydrofiber z dodatkiem srebra] WM 30%(1) 13,04
10x10 cm - 1 szt.
B(2)
8,51
100% 50,33
Aquacel® Ag Foam: opatrunek leczniczy piankowy
[nieprzylepny w technologii hydrofiber z dodatkiem srebra] WM 30%(1) 26,53
15x15 cm - 1 szt.
B(2)
16,33
100% 66,45
Aquacel® Ag Foam: opatrunek leczniczy piankowy
[nieprzylepny w technologii hydrofiber z dodatkiem srebra] WM 30%(1) 34,72
15x20 cm - 1 szt.
B(2)
21,12
100% 87,17
Aquacel® Ag Foam: opatrunek leczniczy piankowy
[nieprzylepny w technologii hydrofiber z dodatkiem srebra] WM 30%(1) 44,86
20x20 cm - 1 szt.
B(2)
26,73

Aquacel® Ag Foam: opatrunek leczniczy piankowy
[przylepny w technologii hydrofiber z dodatkiem srebra]
10x10 cm - 1 szt.

100%
B(2)

100%
WM 30%(1)
B(2)
100%
Aquacel® Ag Foam: opatrunek leczniczy piankowy
WM 30%(1)
[przylepny w technologii hydrofiber z dodatkiem srebra]
17,5x17,5 cm - 1 szt.
B(2)
100%
Aquacel® Ag Foam: opatrunek leczniczy piankowy
WM 30%(1)
[przylepny w technologii hydrofiber z dodatkiem srebra]
19,8x14 cm - 1 szt.
B(2)
100%
Aquacel® Ag Foam: opatrunek leczniczy piankowy
WM 30%(1)
[przylepny w technologii hydrofiber z dodatkiem srebra]
20x16,9 cm - 1 szt.
B(2)
100%
Aquacel® Ag Foam: opatrunek leczniczy piankowy
WM 30%(1)
[przylepny w technologii hydrofiber z dodatkiem srebra]
21x21 cm - 1 szt.
B(2)
100%
Aquacel® Ag Foam: opatrunek leczniczy piankowy
WM 30%(1)
[przylepny w technologii hydrofiber z dodatkiem srebra]
25x30 cm - 1 szt.
B(2)
Emplastri collagenosa (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa

Aquacel® Ag Foam: opatrunek leczniczy piankowy
[przylepny w technologii hydrofiber z dodatkiem srebra]
12,5x12,5 cm - 1 szt.

23,62

WM 30%(1) 13,04
8,51
35,54
19,01
11,93
67,25
34,86
20,98
61,19
31,87
19,31
74,59
38,84
23,52
95,68
49,03
29,04
161,30
81,97
47,97
ConvaTec

14

LEKsykon - Receptariusz

Aquac

100%

4,44
2,24
B(2)
1,29
100% 14,68
Aquacel® Extra: opatrunek hydrofiber z dodatkiem
(1)
WM 30%
5,87
w³ókien wzmacniaj¹cych 10x10 cm - 1 szt.
B(2)
2,09
100% 31,08
®
Aquacel Extra: opatrunek hydrofiber z dodatkiem
WM 30%(1) 11,25
w³ókien wzmacniaj¹cych 15x15 cm - 1 szt.
B(2)
2,75
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
ConvaTec

Aquacel® Extra: opatrunek hydrofiber z dodatkiem
w³ókien wzmacniaj¹cych 5x5 cm - 1 szt.

WM 30%(1)

100%

14,07
5,26
1,48
100% 29,69
Aquacel® Foam: opatrunek leczniczy [nieprzylepny]
WM 30%(1) 9,86
15x15 cm - 1 szt.
B(2)
1,36
100% 38,74
®
Aquacel Foam: opatrunek leczniczy [nieprzylepny]
WM 30%(1) 12,30
15x20 cm - 1 szt.
B(2)
0,97
100% 50,57
Aquacel® Foam: opatrunek leczniczy [nieprzylepny]
(1)
WM 30% 15,32
20x20 cm - 1 szt.
B(2)
0,21
100% 14,07
®
Aquacel Foam: opatrunek leczniczy [przylepny]
WM 30%(1) 5,26
10x10 cm - 1 szt.
B(2)
1,48
100% 21,14
Aquacel® Foam: opatrunek leczniczy [przylepny]
(1)
WM 30%
7,37
12,5x12,5 cm - 1 szt.
B(2)
1,47
100% 35,98
®
Aquacel Foam: opatrunek leczniczy [przylepny]
WM 30%(1) 11,55
14x19,8 cm - 1 szt.
B(2)
1,08
100% 43,35
Aquacel® Foam: opatrunek leczniczy [przylepny]
(1)
WM 30% 13,57
16,9x20 cm - 1 szt.
B(2)
0,80
100% 39,49
Aquacel® Foam: opatrunek leczniczy [przylepny]
WM 30%(1) 12,50
17,5x17,5 cm - 1 szt.
B(2)
0,93
100% 55,61
Aquacel® Foam: opatrunek leczniczy [przylepny]
(1)
WM 30% 16,75
21x21 cm - 1 szt.
B(2)
0,09
100% 91,42
Aquacel® Foam: opatrunek leczniczy [przylepny]
WM 30%(1) 27,43
25x30 cm - 1 szt.
B(2)
bezp³.
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
ConvaTec

Aquacel® Foam: opatrunek leczniczy [nieprzylepny]
10x10 cm - 1 szt.

WM 30%(1)

Aqua-Gel®: opatrunek leczniczy 5,5x11 cm - 1 szt.

WMo 100%

Aqua Pro Injectione Kabi: rozp. do sporz. leków
parenteralnych - 50 amp. 10 ml

Rx 100%

B(2)

3,50
100%
5,71
WM 30%(1) 2,43
Aqua-Gel®: opatrunek leczniczy 6x12 cm - 1 szt.
(2)
B
1,03
100%
8,39
WM 30%(1) 2,93
Aqua-Gel®: opatrunek leczniczy 10x12 cm - 1 szt.
B(2)
0,59
100%
9,88
WM 30%(1) 3,33
Aqua-Gel®: opatrunek leczniczy 12x12 cm - 1 szt.
B(2)
0,52
100% 18,71
(1)
WM 30%
Aqua-Gel®: opatrunek leczniczy 12x24 cm - 1 szt.
5,61
B(2)
bezp³.
WMo 100%
Aqua-Gel®: opatrunek leczniczy 5 cm - 1 szt.
4,50
WMo 100%
Aqua-Gel®: opatrunek leczniczy 6,5 cm - 1 szt.
5,20
WMo 100% 39,30
Aqua-Gel®: opatrunek leczniczy 22x28 cm - 1 szt.
Emplastri hydropolymerosa (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
KIKGEL

Aqua sterilisata

Aqua pro injectione POLPHARMA: inj. [rozp.]
- 100 poj. 10 ml
Aqua pro injectione POLPHARMA: inj. [rozp.]
- 100 poj. 5 ml

Rx 100%
Rx 100%

Aqua sterilisata

Aranesp®: inj. [roztw.] 10 µg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,4 ml
Aranesp®: inj. [roztw.] 20 µg/0,5 ml
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
Aranesp®: inj. [roztw.] 30 µg/0,3 ml
- 1 amp.-strzyk. 0,3 ml
Aranesp®: inj. [roztw.] 40 µg/0,4 ml
- 1 amp.-strzyk. 0,4 ml
Aranesp®: inj. [roztw.] 50 µg/0,5 ml
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml

15,52

Fresenius Kabi

X
X
Polpharma

Rx-z 100%
100%
B(1)
100%
Rx-z (1)
B
100%
Rx-z (1)
B
100%
Rx-z (1)
B

Rx-z

95,85
142,88
bezp³.
214,33
bezp³.
285,77
bezp³.
357,21
bezp³.

100% 428,65
B(1)
bezp³.
100% 2909,73
®
Rx-z (2)
Aranesp : inj. [roztw.] 500 µg/ml - 1 wstrzyk. 1 ml
B
bezp³.
100% 2909,73
Aranesp®: inj. [roztw.] 500 µg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,1 ml Rx-z (2)
B
bezp³.
Darbepoetin alfa (1) Program lekowy: leczenie niedokrwistoœci w przebiegu przewlek³ej niewydolnoœci nerek (2) Chemioterapia ICD-10: C.0.03.
W: Leczenie objawowej niedokrwistoœci zwi¹zanej z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek u osób doros³ych i dzieci. Leczenie objawowej niedokrwistoœci u doros³ych pacjentów otrzymuj¹cych chemioterapiê z powodu choroby nowotworowej (z
wyj¹tkiem nowotworów z³oœliwych pochodzenia szpikowego).
Amgen

Stan po zawale miêœnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesiêcy stosowania, Stan po zawale miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni
stosowania (2) Pacjenci 75+
W: Klopidogrel wskazany jest u doros³ych w profilaktyce przeciwzakrzepowej w objawowej mia¿d¿ycy: u pacjentów z zawa³em miêœnia sercowego (od kilku dni do
mniej ni¿ 35 dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej ni¿ 6 m-cy) oraz z
rozpoznan¹ chorob¹ têtnic obwodowych; u pacjentów z ostrym zespo³em wieñcowym: bez uniesienia odcinka ST (niestabilna d³awica piersiowa lub zawa³ miêœnia
sercowego bez za³amka Q), w tym pacjentów, którym wszczepia siê stent w czasie
zabiegu przezskórnej angioplastyki wieñcowej, w skojarzeniu z ASA, z ostrym zawa³em miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu z ASA, u pacjentów leczonych zachowawczo kwalifikuj¹cych siê do leczenia trombolitycznego.
Profilaktyka powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy i zakrzepowo-zatorowych w migotaniu przedsionków. U doros³ych pacjentów z migotaniem przedsionków i przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka powik³añ naczyniowych, u których leczenie
100% 62,79 antagonistami wit. K nie mo¿e byæ zastosowane, a ryzyko krwawienia jest niewielkie, klopidogrel w skojarzeniu z ASA stosuje siê w celu profilaktyki powik³añ zakrzepRx-z R(1)
Arava® 10 mg: tabl. 10 mg - 30 szt.
9,35 owych w mia¿d¿ycy i powik³añ zakrzepowo-zatorowych, w tym udaru.
Adamed
S(2)
bezp³.
100%
8,14
Rx
100% 118,95 Argadopin: tabl. 100 mg - 50 szt. u
R(1)
3,20
Rx-z R(1)
Arava® 20 mg: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
8,87
100% 15,54
Rx (1)
S(2)
bezp³. Argadopin: tabl. 100 mg - 100 szt. u
R
3,20
Leflunomide (1) Aktywna postaæ reumatoidalnego zapalenia stawów WP: M³od100% 14,13
zieñcze idiopatyczne zapalenie stawów - postaæ wielostawowa po niepowodzeniu
Rx
Argadopin:
tabl.
300
mg
30
szt.
u
terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu (2) Pacjenci 75+
R(1)
3,20
W: Leflunomid wskazany jest w leczeniu u doros³ych pacjentów z: aktywn¹ postaci¹
100% 42,75
reumatoidalnego zapalenia stawów jako produkt leczniczy, nale¿¹cy do grupy leków Argadopin: tabl. 300 mg - 100 szt. u
Rx (1)
przeciwreumatycznych, modyfikuj¹cych przebieg choroby (DMARD - ang. DiseaR
8,00
se-Modifying Antirheumatic Drug); aktywn¹ postaci¹ artropatii ³uszczycowej. Nie- Allopurinol (1) W: Doroœli: leczenie wszystkich postaci hiperurykemii, których nie
dawne lub równoczesne leczenie pacjenta produktami leczniczymi z grupy DMARD mo¿na kontrolowaæ diet¹, w tym hiperurykemia wtórna ró¿nego pochodzenia i powi(np. metotreksat), wykazuj¹cymi hepatotoksyczne lub hematotoksyczne dzia³anie k³ania kliniczne stanów przebiegaj¹cych z hiperurykemi¹, zw³aszcza jawna dna momo¿e zwiêkszaæ zagro¿enie wyst¹pienia ciê¿kich dzia³añ niepo¿¹danych. Dlatego czanowa, nefropatia moczanowa oraz w celu rozpuszczenia z³ogów i zapobiegania
te¿ decyzjê o rozpoczêciu stosowania leflunomidu nale¿y poprzedziæ wnikliw¹ anali- powstawaniu kamieni moczanowych; leczenie nawracaj¹cej kamicy nerkowej z kaz¹ spodziewanych korzyœci w stosunku do mo¿liwych zagro¿eñ. Co wiêcej, za- mieniami nerkowymi o mieszanym sk³adzie wapniowo-szczawianowym, z towarzyst¹pienie leflunomidu innym produktem leczniczym z grupy DMARD bez sz¹c¹ hiperurykemi¹, gdy leczenie p³ynami, diet¹ i innymi sposobami okaza³o siê
przeprowadzenia procedury wymywania mo¿e zwiêkszaæ ryzyko wyst¹pienia dzia- nieskuteczne. Dzieci i m³odzie¿: wtórna hiperurykemia ró¿nego pochodzenia; nefro³añ niepo¿¹danych, nawet po d³ugim czasie od momentu zmiany produktu lecznic- patia moczanowa w przebiegu leczenia bia³aczki; zaburzenia zwi¹zane z dziedziczzego.
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH nym niedoborem enzymów, zespó³ Lescha-Nyhana (czêœciowy niedobór lub ca³ko100% 107,57 wity brak fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej) oraz niedobór fosSandoz GmbH
forybozylotransferazy adeninowej.
Rx-z R(1)
Arava® - (IR): tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
3,20
®
Rx 100% 31,20
S(2)
bezp³. Argosulfan : krem 20 mg/g - 1 tuba 40 g
®
Rx 100% 75,00
Leflunomide (1) Aktywna postaæ reumatoidalnego zapalenia stawów WP: M³od- Argosulfan : krem 20 mg/g - 1 op. 100 g
Bausch Health
zieñcze idiopatyczne zapalenie stawów - postaæ wielostawowa po niepowodzeniu Sulfathiazole silver
terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu (2) Pacjenci 75+
100% 132,20
W: Leflunomid wskazany jest w leczeniu u doros³ych pacjentów z: aktywn¹ postaci¹ Aribit: tabl. 10 mg - 56 szt. u
Rx (1)
R
reumatoidalnego zapalenia stawów jako produkt leczniczy nale¿¹cy do grupy leków
3,98
przeciwreumatycznych, modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARD), aktywn¹
100% 99,15
postaci¹ artropatii ³uszczycowej. Niedawne lub równoczesne leczenie pacjenta pro- Aribit: tabl. 15 mg - 28 szt. u
Rx (1)
R
3,20
duktami leczniczymi z grupy DMARD (np. metotreksat), wykazuj¹cymi hepatotoksyczne lub hematotoksyczne dzia³anie mo¿e zwiêkszaæ zagro¿enie wyst¹pienia
100% 198,42
Rx (1)
ciê¿kich dzia³añ niepo¿¹danych; dlatego te¿ decyzjê o rozpoczêciu stosowania le- Aribit: tabl. 15 mg - 56 szt. u
R
6,09
flunomidu nale¿y poprzedziæ wnikliw¹ analiz¹ spodziewanych korzyœci w stosunku
do mo¿liwych zagro¿eñ. Co wiêcej, zast¹pienie leflunomidu innym produktem lecz100% 396,85
Rx
Aribit:
tabl.
30
mg
56
szt.
u
niczym z grupy DMARD bez przeprowadzenia procedury wymywania mo¿e zwiêkR(1)
12,20
szaæ ryzyko wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹danych nawet po d³ugim czasie od
Zespó³
momentu zmiany produktu leczniczego.
Delfarma Aripiprazole (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP:
Tourette’a
100% 107,61 W: Lek jest wskazany w leczeniu schizofrenii u doros³ych i u m³odzie¿y w wieku 15
Rx-z R(1)
Arava® - (IR): tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
3,20 lat i starszej. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu
umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunoweS(2)
bezp³. go typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doros³ych, u któLeflunomide (1) Aktywna postaæ reumatoidalnego zapalenia stawów WP: M³od- rych wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na leczenie
zieñcze idiopatyczne zapalenie stawów - postaæ wielostawowa po niepowodzeniu arypiprazolem. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu
terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu (2) Pacjenci 75+
umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunoweW: Leflunomid wskazany jest w leczeniu u doros³ych pacjentów z: aktywn¹ postaci¹ go typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym do 12 tyg.
Polpharma
reumatoidalnego zapalenia stawów jako produkt leczniczy, nale¿¹cy do grupy leków
przeciwreumatycznych, modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARD); aktywn¹
100% 99,15
Aribit
ODT:
tabl.
uleg.
rozp.
w
j.
ustnej
15
mg
28
szt.
postaci¹ artropatii ³uszczycowej. Niedawne lub równoczesne leczenie pacjenta proRx (1)
R
3,20
duktami leczniczymi z grupy DMARD (np. metotreksat), wykazuj¹cymi hepatotok- u
syczne lub hematotoksyczne dzia³anie mo¿e zwiêkszaæ zagro¿enie wyst¹pienia Aripiprazole (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
ciê¿kich dzia³añ niepo¿¹danych. Dlatego te¿ decyzjê o rozpoczêciu stosowania le- Tourette’a
flunomidu nale¿y poprzedziæ wnikliw¹ analiz¹ spodziewanych korzyœci w stosunku W: Lek jest wskazany w leczeniu schizofrenii u doros³ych i u m³odzie¿y w wieku 15
do mo¿liwych zagro¿eñ. Co wiêcej, zast¹pienie leflunomidu innym produktem lecz- lat i starszej. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o
niczym z grupy DMARD bez przeprowadzenia procedury wymywania mo¿e zwiêk- nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwuszaæ ryzyko wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹danych, nawet po d³ugim czasie od biegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doromomentu zmiany produktu leczniczego.
Inpharm s³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na
100% 19,39 leczenie arypiprazolem. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektRx 30%(1) 5,82 ywnego dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu
Arechin®: tabl. 250 mg - 30 szt. (blistry) u
Polpharma
S(2)
bezp³. trwaj¹cym do 12 tyg.
Chloroquine diphosphate (1) W: Wskazania do refundacji. Zimnica. Zapobie- Aricept®: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u
Rx 100% 311,14
ganie i leczenie ostrych napadów oraz leczenie podtrzymuj¹ce zimnicy (malarii) wy®
Rx 100% 311,14
wo³ywanej przez Plasmodium vivax, Plasmogium malariae, Plasmodium ovale oraz Aricept : tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
Pfizer
wra¿liwe na chlorochinê szczepy Plasmodium falciparum. Pe³zakowica i ropieñ Donepezil hydrochloride
w¹troby wywo³ane przez Entamoeba histolytica, zwykle w skojarzeniu z lekami
100% 95,14
przeciw pe³zakom dzia³aj¹cymi na œwietle jelita. Chlorochinê stosuje siê jako lek dru- Aricogan: tabl. 15 mg - 28 szt. u
Rx (1)
R
3,20
giego rzutu, je¿eli metronidazol okaza³ siê nieskuteczny lub jest niedostêpny. Ró¿ne
postacie tocznia rumieniowego, postaæ uk³adowa (ang. SLE), przewlek³a i toczeñ ru- Aripiprazole (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
mieniowaty kr¹¿kowy (ang. DLE). Reumatoididalne zapalenie stawów. Wskazania Tourette’a
z ChPL. Zimnica. Zapobieganie i leczenie ostrych napadów oraz leczenie podtrzym- W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu schizofrenii u doros³ych i m³odzie¿y
uj¹ce zimnicy (malarii) wywo³ywanej przez Plasmodium vivax, Plasmogium malar- w wieku 15 lat i starszej. Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu epizodów maiae, Plasmodium ovale oraz wra¿liwe na chlorochinê szczepy Plasmodium falcipa- niakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego, w przebiegu zaburzenia afektrum. Pe³zakowica i ropieñ w¹troby wywo³ane przez Entamoeba histolytica, zwykle w ywnego dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom
skojarzeniu z lekami przeciw pe³zakom dzia³aj¹cymi na œwietle jelita. Chlorochinê maniakalnym u doros³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy
stosuje siê jako lek drugiego rzutu, je¿eli metronidazol okaza³ siê nieskuteczny lub odpowiadaj¹ na leczenie arypiprazolem. Produkt leczniczy wskazany jest w leczenjest niedostêpny. Ró¿ne postacie tocznia rumieniowego, postaæ uk³adowa (ang. iu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego, w przebiegu zaSLE), przewlek³a i toczeñ rumieniowaty kr¹¿kowy (ang. DLE). Reumatoididalne za- burzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej,
palenie stawów. Leczenie wspomagaj¹ce w zaka¿eniach koronowirusami typu beta w leczeniu trwaj¹cym do 12 tyg.
G.L. Pharma Poland
takich jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2. WP: Choroby autoimmunizacyj100% 35,25
ne inne ni¿ okreœlone w ChPL; porfiria skórna póŸna (2) Pacjenci 75+
Adamed
Rx (1)
Aridya: tabl. powl. 2 mg - 28 szt.
R
3,20
100% 33,56
Rx 30%(1) 16,33 Dienogest (1) Endometrioza
Areplex®: tabl. powl. 75 mg - 28 szt.
W: Leczenie endometriozy.
Aristo Pharma
S(2)
bezp³.
®
Rx 100% 27,40
Rx 100% 76,03 Arilin Rapid: globulki 1000 mg - 2 szt.
Areplex®: tabl. powl. 75 mg - 84 szt.
Metronidazole
Dr. August Wolff
Clopidogrel (1) Mia¿d¿yca objawowa naczyñ wieñcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj¹cymi leki (do 12 miesiêcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom,

Aranesp®: inj. [roztw.] 60 µg/0,6 ml
- 1 amp.-strzyk. 0,3 ml

Rx-z

LEKsykon - Receptariusz

100% 63,03
B(1)
11,35
Anastrozole (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w
przypadkach innych ni¿ w ChPL
W: Preparat jest wskazany w: leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po
menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora estrogenowego;
leczeniu uzupe³niaj¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których
stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora estrogenowego; leczeniu uzupe³niaj¹cym
wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora estrogenowego, po 2-3 latach leczenia uzupe³niaj¹cego tamoksyfenem.
AstraZeneca

Arimidex®: tabl. powl. 1 mg - 28 szt.

Rx

100% 67,66
R(1)
4,76
100% 104,21
Rx (1)
Aripilek: tabl. 15 mg - 28 szt. u
R
8,26
100% 111,21
Rx (1)
Aripilek: tabl. 15 mg - 30 szt. u
R
8,18
100% 198,42
Rx (1)
Aripilek: tabl. 15 mg - 56 szt. u
R
6,09
100% 181,66
Rx (1)
Aripilek: tabl. 15 mg - 60 szt. u
R
6,40
100% 318,88
Rx (1)
Aripilek: tabl. 15 mg - 90 szt. u
R
9,78
100% 198,42
Rx
Aripilek: tabl. 30 mg - 28 szt. u
R(1)
6,09
Aripiprazole (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia schizofrenii u doros³ych i u m³odzie¿y w wieku 15 lat i starszej. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o
nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doros³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na
leczenie arypiprazolem. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o
nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym do
12 tyg.
LEK-AM

Aripilek: tabl. 10 mg - 28 szt. u

15

Arimi

Rx

100% 240,03
R(1)
47,70
Aripiprazole (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Lek jest wskazany do leczenia schizofrenii u doros³ych i u m³odzie¿y w wieku 15
lat i starszej. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu
umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doros³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na leczenie
arypiprazolem. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu
umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym do 12 tyg.

Rx

Aripiprazole Sandoz: tabl. 15 mg - 56 szt. u

Sandoz GmbH

Rx 100%

Aripiprazole STADA: tabl. 15 mg - 28 szt. u
Aripiprazole

X

Stada Arzneimittel

100% 114,75
R(1)
18,80
Aripiprazole (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Lek jest wskazany w leczeniu schizofrenii u doros³ych i u m³odzie¿y w wieku 15
lat i starszej. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu
umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doros³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na leczenie
arypiprazolem. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu
umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym do 12 tyg.

Rx

Aripiprazole SymPhar: tabl. 15 mg - 28 szt. u

Symphar

Aripsan:
Aripsan:
Aripsan:
Aripsan:

Rx
Rx
Rx
Rx

tabl. 5 mg - 30 szt. u
tabl. 5 mg - 60 szt. u
tabl. 10 mg - 30 szt. u
tabl. 15 mg - 30 szt. u

Aripiprazole

61,90
X
X
X

PRO.MED.PL

Arixtra®: inj. [roztw.] 2,5 mg/0,5 ml - 10 amp.-strzyk.
Arixtra®: inj. [roztw.] 7,5 mg/0,6 ml - 10 amp.-strzyk.
Fondaparinux

100%
100%
100%
100%

Rx 100% 489,00
Rx 100% 1354,00

Aspen Pharma Trading Limited

100% 17,00
Rx 30%(1) 7,88
Arketis: tabl. 20 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 114,16 Paroxetine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
Rx (1)
Aripiprazole +pharma: tabl. 15 mg - 30 szt. u
R
11,13 W: Leczenie: epizodu depresyjnego; zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego; lêku
Aripiprazole (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³ napadowego z agorafobi¹ lub bez agorafobii; fobii spo³ecznej; zespo³u lêku uogólnionego; zespo³u stresu pourazowego.
Vipharm
Tourette’a
W: Lek jest wskazany do leczenia schizofrenii u doros³ych i u m³odzie¿y w wieku 15
100%
55,37
lat i starszej. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu Aromek™: tabl. powl. 2,5 mg - 30 szt.
Rx (1)
B
bezp³.
umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doros³ych, u któ- Letrozole (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie
rych wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na leczenie hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoarypiprazolem. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu terapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze
umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowe- stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach
go typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym do 12 tyg.
innych ni¿ w ChPL
+pharma Polska W: Leczenie pierwszego rzutu zaawansowanego raka piersi posiadaj¹cego receptRx 100%
Aripiprazole Accord: tabl. 10 mg - 28 szt. u
X ory dla hormonów, u kobiet po menopauzie. Leczenie zaawansowanego nowotworu
piersi u kobiet z naturaln¹ lub sztucznie wywo³an¹ menopauz¹, które wczeœniej leRx 100%
Aripiprazole Accord: tabl. 10 mg - 56 szt. u
X czone by³y lekami blokuj¹cymi receptory estrogenowe i u których nast¹pi³ nawrót lub
Rx 100%
Aripiprazole Accord: tabl. 15 mg - 14 szt. u
X progresja choroby. Leczenie uzupe³niaj¹ce u pacjentek po menopauzie z hormonozale¿nym rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania. Przed³u¿enie leRx 100%
Aripiprazole Accord: tabl. 15 mg - 28 szt. u
X czenia uzupe³niaj¹cego u pacjentek po menopauzie z hormonozale¿nym rakiem
Rx 100%
Aripiprazole Accord: tabl. 15 mg - 56 szt. u
X piersi we wczesnym stadium zaawansowania, po zabiegu chirurgicznym i standardAripiprazole
Accord Healthcare owym leczeniu uzupe³niaj¹cym tamoksyfenem. Skutecznoœæ leku nie zosta³a potwierdzona u kobiet z rakiem piersi nie posiadaj¹cym receptorów dla estrogenów.
Celon Pharma
100% 118,09
Rx (1)
Aripiprazole Apotex: tabl. 15 mg - 28 szt. u
R
100% 34,16
22,14
Rx 30%(1) 18,28
Aripiprazole Apotex: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg Rx 100% 118,09 Aropilo: tabl. powl. 0,25 mg - 210 szt. u
- 28 szt. u
R(1)
S(2)
22,14
bezp³.
Aripiprazole (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
100%
7,66
Tourette’a
(1)
Rx 30%
4,48
W: Arypiprazol jest wskazany w leczeniu schizofrenii u doros³ych i u m³odzie¿y w Aropilo: tabl. powl. 0,5 mg - 21 szt. u
(2)
S
wieku 15 lat i starszej. Arypiprazol jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnybezp³.
ch o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego
100% 14,38
dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doRx 30%(1) 8,03
ros³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na Aropilo: tabl. powl. 1 mg - 21 szt. u
leczenie arypiprazolem. Arypiprazol jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalS(2)
bezp³.
nych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego
100% 27,60
dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym
Apotex Inc. Aropilo: tabl. powl. 2 mg - 21 szt. u
do 12 tyg.
Rx 30%(1) 14,90
S(2)
bezp³.
Aripiprazole Mylan Pharma: tabl. 15 mg - 28 szt. u Rx 100%
X
100% 55,92
Aripiprazole Mylan Pharma: tabl. 15 mg - 56 szt. u Rx 100%
X
Rx 30%(1) 24,17
Aripiprazole
Mylan Aropilo: tabl. powl. 5 mg - 21 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 85,95
Rx (1)
Aripiprazole Orion: tabl. 15 mg - 28 szt.
100% 32,81
R
3,20
(1)
15,88
Aripiprazole (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³ Aropilo SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 2 mg - 28 szt. u Rx 30%
Tourette’a
S(2)
bezp³.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia schizofrenii u doros³ych i u m³odzie100% 64,19
¿y w wieku 15 lat i starszej. Leczenie epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I Aropilo SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 4 mg - 28 szt. u Rx 30%(1) 30,32
oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doros³ych, u których wystêS(2)
bezp³.
puj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na leczenie arypiprazolem.
100% 120,35
Leczenie epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i Aropilo SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 8 mg - 28 szt. u Rx 30%(1) 52,60
starszej, w leczeniu trwaj¹cym do 12 tyg.
Orion Corporation
S(2)
bezp³.
100% 82,97 Ropinirole (1) Choroba i zespó³ Parkinsona (2) Pacjenci 75+
Rx (1)
Aripiprazole Sandoz: tabl. 10 mg - 28 szt. u
R
20,07 W: Tabl. o przed³. uwalnianiu 2 mg, 4 mg, 5 mg i 8 mg i tabl. powl. 5 mg: leczenie
100% 160,68 choroby Parkinsona zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami: leczenie pocz¹tkowe w
Rx (1)
monoterapii, aby opóŸniæ wprowadzenie do leczenia lewodopy. Leczenie skojarzoAripiprazole Sandoz: tabl. 10 mg - 56 szt. u
R
32,46 ne z lewodop¹ w okresie choroby, kiedy dzia³anie lewodopy wygasa lub staje siê
100% 123,77 zmienne i pojawiaj¹ siê fluktuacje dzia³ania terapeutycznego (tzw. efekt ,,koñca
Rx (1)
Aripiprazole Sandoz: tabl. 15 mg - 28 szt. u
dawki’’ lub fluktuacje typu „w³¹czenie-wy³¹czenie”). Tabl. powl. 0,25 mg, 0,5 mg, 1
R
27,82 mg, 2 mg: leczenie choroby Parkinsona zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami: leczen-

ie pocz¹tkowe w monoterapii, aby opóŸniæ wprowadzenie do leczenia lewodopy. Leczenie skojarzone z lewodop¹ w okresie choroby, kiedy dzia³anie lewodopy wygasa
lub staje siê zmienne oraz pojawiaj¹ siê fluktuacje efektu terapeutycznego (efekt
„koñca dawki” lub fluktuacje typu „w³¹czenie-wy³¹czenie”). Objawowe leczenie
umiarkowanego do ciê¿kiego idiopatycznego zespo³u niespokojnych nóg. Vipharm
100% 34,65
R(1)
4,80
100% 65,84
Rx (1)
Arpixor: tabl. 5 mg - 56 szt. u
R
3,20
100% 65,84
Rx (1)
Arpixor: tabl. 10 mg - 28 szt. u
R
3,20
100% 125,30
Rx (1)
Arpixor: tabl. 10 mg - 56 szt. u
R
3,98
100% 96,11
Rx (1)
Arpixor: tabl. 15 mg - 28 szt. u
R
3,20
100% 183,30
Rx (1)
Arpixor: tabl. 15 mg - 56 szt. u
R
5,97
100% 125,30
Rx (1)
Arpixor: tabl. 20 mg - 28 szt. u
R
3,98
100% 240,20
Rx (1)
Arpixor: tabl. 20 mg - 56 szt. u
R
7,96
100% 183,30
Rx (1)
Arpixor: tabl. 30 mg - 28 szt. u
R
5,97
100% 354,11
Rx
Arpixor: tabl. 30 mg - 56 szt. u
R(1)
11,95
Aripiprazole (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii u doros³ych. Lek jest
wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych, o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego, w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I, oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doros³ych, u których wyst¹pi³y g³ównie
epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na leczenie arypiprazolem.

Arpixor: tabl. 5 mg - 28 szt. u

Rx

Neuraxpharm Arzneimittel

100% 7597,80
B(1)
bezp³.
Arsenic trioxide (1) Chemioterapia ICD-10: C.65.a.; C.65.b.; C.65.c.
W: Trójtlenek arsenu jest wskazany do indukcji remisji i konsolidacji u doros³ych pacjentów z: nowo zdiagnozowan¹ ostr¹ bia³aczk¹ promielocytow¹ (ang. APL) z niskim lub poœrednim ryzykiem (liczba bia³ych krwinek £10x103/ml) jednoczeœnie z
kwasem all-trans-retynowym (ang. ATRA); nawracaj¹c¹/oporn¹ na leczenie ostr¹
bia³aczk¹ promielocytow¹ (APL) (Wczeœniejsze leczenie powinno obejmowaæ stosowanie retynoidu i chemioterapii), charakteryzuj¹c¹ siê translokacj¹ t (15; 17) i/lub
obecnoœci¹ genu PML/RAR- a. Nie badano wspó³czynnika odpowiedzi innych podtypów ostrych bia³aczek pochodzenia szpikowego na trójtlenek arsenu.

Arsenic trioxide Accord: inf./inj. [konc. do przyg.
roztw.] 1 mg/ml - 10 fiol.

Rx-z

Arthrotec®: tabl. powl. 50 mg+ 0,2 mg - 20 szt.
Arthrotec® forte: tabl. 75 mg+ 0,2 mg - 10 szt.
Arthrotec® forte: tabl. 75 mg+ 0,2 mg - 20 szt.

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

45,51
28,17
56,06

Rx 100%

61,72

Accord Healthcare

Diclofenac sodium + Misoprostol

Arthryl Fast®: inj. [roztw.] (400 mg+ 10 mg)/2 ml
- 6 amp.+ 6 amp. rozp.

Pfizer

Glucosamine sulphate + Lidocaine hydrochloride

Arthryl®: prosz. do przyg. roztw. doust. 1500 mg
- 20 sasz.
Arthryl®: prosz. do przyg. roztw. doust. 1500 mg
- 30 sasz.
Arthryl®: prosz. do przyg. roztw. doust. 1500 mg
- 90 sasz.

Mylan Healthcare

Rx 100%

45,66

Rx 100%

43,30

Rx 100% 112,80

Glucosamine sulphate

Mylan Healthcare

Arthryl® - (IR): prosz. do przyg. roztw. doust. 1500 mg Rx 100%
- 20 sasz.
Glucosamine sulphate

Artigo: tabl. powl. 20 mg+ 40 mg - 30 szt.
Artigo: tabl. powl. 20 mg+ 40 mg - 60 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Cinnarizine + Dimenhydrinate

Artilla: tabl. dra¿. 0,02 mg+ 0,075 mg - 21 szt.

37,90

Pharmapoint

18,00
29,00
Biofarm

Rx 100%

Ethinylestradiol + Gestodene

22,42
Zentiva

Arypiprazol Glenmark: tabl. 15 mg - 14 szt. u

Rx 100%

Arypiprazol Glenmark: tabl. 15 mg - 28 szt. u

Rx

Aryzalera: tabl. 10 mg - 28 szt. u

Rx

83,39
100% 96,11
(1)
R
3,20
Aripiprazole (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii u doros³ych i u m³odzie¿y w wieku 15 lat i starszej. Produkt jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego
dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doros³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na
leczenie arypiprazolem. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o
nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym do
12 tyg.
Neuraxpharm Arzneimittel

Aryzalera: tabl. 10 mg - 56 szt. u
Aryzalera: tabl. 15 mg - 28 szt. u
Aryzalera: tabl. 15 mg - 56 szt. u

100% 82,17
R(1)
19,27
100% 157,95
Rx (1)
R
29,73
100% 120,59
Rx (1)
R
24,64
100% 232,25
Rx (1)
R
39,92
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LEKsykon - Receptariusz

Aryza

100% 218,77
R(1)
26,44
Aripiprazole (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii u doros³ych i u m³odzie¿y w wieku 15 lat i starszej. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu epizodów
maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia
afektywnego dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doros³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na leczenie arypiprazolem. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w
Krka
leczeniu trwaj¹cym do 12 tyg.

Aryzalera: tabl. 30 mg - 28 szt. u

Rx

Aryzalera - (IR): tabl. 15 mg - 28 szt. u

Rx 100%

Aripiprazole

X
Inpharm

100%

100%

13,72
5,21 Astmodil: tabl. do rozgr. i ¿ucia 4 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 26,13
Rx 30%(1) 9,11 Astmodil: tabl. do rozgr. i ¿ucia 5 mg - 28 szt.
Asentra®: tabl. powl. 100 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Sertraline (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu: epizodów du¿ej depresji. Zapobie- Astmodil: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. (blister)
ganiu nawrotowi epizodów du¿ej depresji. Lêku napadowego z towarzysz¹c¹ (lub
nie) agorafobi¹. Zaburzeñ obsesyjno-kompulsyjnych (ZO-K) u pacjentów doros³ych
oraz dzieci i m³odzie¿y 6-17 lat. Zespo³u lêku spo³ecznego. Zespo³u stresu pourazowego (PTSD).
Krka

Asentra®: tabl. powl. 50 mg - 28 szt. u

100%

19,22
5,77
S(2)
bezp³.
Sertraline (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Sertralina jest wskazana w leczeniu: epizodów du¿ej depresji; zapobieganiu nawrotowi epizodów du¿ej depresji; lêku napadowego z towarzysz¹c¹ (lub nie) agorafobi¹; zaburzeñ obsesyjno-kompulsyjnych (ZO-K) u pacjentów doros³ych oraz dzieci
i m³odzie¿y w wieku 6-17 lat; zespo³u lêku spo³ecznego; zespo³u stresu pourazowego (PTSD).
Delfarma

Asentra® - (IR): tabl. powl. 100 mg - 28 szt. u

48,18
11,95
bezp³.
100% 77,41
Rx R(1)
Asamax 500: tabl. dojelitowe 500 mg - 100 szt.
3,56
S(2)
bezp³.
Mesalazine (1) Choroba Leœniowskiego-Crohna, Wrzodziej¹ce zapalenie jelita
grubego (2) Pacjenci 75+
W: Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego o przebiegu ³agodnym do umiarkowane- Asertin® 50: tabl. powl. 50 mg - 30 szt. u
go, zarówno w fazie ostrej, jak i fazie remisji choroby. Choroba Crohna w obrêbie
okrê¿nicy, zarówno w fazie ostrej, jak i w fazie remisji choroby.
Astellas Pharma

Asamax 250: tabl. dojelitowe 250 mg - 100 szt.

Rx R(1)
S(2)

100%

Asamax 250: czopki 250 mg - 30 szt.

Rx R(1)

44,76
27,19
bezp³.
87,24
48,90
bezp³.

S(2)
100%
Rx R(1)
Asamax 500: czopki 500 mg - 30 szt.
S(2)
Mesalazine (1) Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego (2) Pacjenci 75+
W: Wrzodziej¹ce zapalenie odbytnicy.
Astellas Pharma

Asanix PPH: tabl. 1 mg - 28 szt. u

Rx 100%

Rasagiline

Polpharma

100% 69,30
R(1)
6,40
100% 99,15
Rx (1)
Asduter: tabl. 15 mg - 28 szt. u
R
3,20
Aripiprazole (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii u doros³ych i u m³odzie¿y w wieku 15 lat i starszej. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu epizodów
maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia
afektywnego dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doros³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na leczenie arypiprazolem. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w
leczeniu trwaj¹cym do 12 tyg.
Vipharm

Rx

Rx 30%(1)

100%

13,47
4,35
S(2)
bezp³.
100% 27,96
Rx 30%(1) 9,72
Asertin® 100: tabl. powl. 100 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Sertraline (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Epizody du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej depresji. Lêk napadowy z towarzysz¹c¹ (lub nie) agorafobi¹. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
(ZO-K) u doros³ych i pacjentów pediatrycznych w wieku 6-17 lat. Zespó³ lêku spo³ecznego. Zespó³ lêku pourazowego, tzw. post-traumatic stress disorder (PTSD). Biofarm

Rx 30%(1)

100%

100%

22,31
6,69
C(2)
bezp³.
Montelukast (1) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna
choroba p³uc (2) Kobiety w ci¹¿y
W: Lek jest stosowany pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów z astm¹ przewlek³¹ o ³agodnym lub umiarkowanym nasileniu, u których efekty leczenia wziewnymi
kortykosteroidami i stosowanymi doraŸnie krótko dzia³aj¹cymi b-agonistami s¹ niezadowalaj¹ce. U pacjentów w wieku 2-14 lat lek mo¿e byæ równie¿ stosowany zamiast ma³ych dawek wziewnych kortykosteroidów u pacjentów z astm¹ przewlek³¹ o
³agodnym nasileniu, u których w ostatnim okresie nie obserwowano ciê¿kich napadów astmy wymagaj¹cych stosowania doustnych kortykosteroidów, oraz u pacjentów, którzy nie s¹ w stanie stosowaæ kortykosteroidów wziewnych. U pacjentów w
wieku od 15 lat z astm¹, u których lek jest stosowany w leczeniu astmy, mo¿e on
równie¿ ³agodziæ objawy sezonowego alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa.
Lek jest te¿ stosowany w zapobieganiu astmie, w której skurcz oskrzeli wywo³any
jest g³ównie przez wysi³ek fizyczny.
Polpharma

Asmenol: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.

Asolfena®: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u
Asolfena®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
Solifenacin succinate

Rx 30%(1)

Rx

100%

Aspirox: opatrunek w ¿elu 250 ml - 1 szt.

74,46

WM 30%(1) 22,34
B(2)

bezp³.
Emplastri hydropolymerosa (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Aspironix
100% 11,91
R(1)
4,98
C(2)
bezp³.
S(3)
bezp³.
Salbutamol (1) W: Produkt leczniczy zaleca siê w leczeniu skurczu oskrzeli lub odwracalnej obturacji dróg oddechowych, zapobiegawczo przed wysi³kiem fizycznym
u pacjentów z astm¹ wysi³kow¹, a tak¿e przed przewidywanym kontaktem z alergenami wywo³uj¹cymi zwykle napady dusznoœci. Produkt leczniczy jest szczególnie
zalecany w leczeniu astmy o ³agodnym, umiarkowanym lub ciê¿kim przebiegu pod
warunkiem, ¿e jego zastosowanie nie opóŸnia rozpoczêcia podawania wziewnych
glikokortykosteroidów. (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Pacjenci 75+
Bausch Health

Aspulmo: aerozol wziewny 100 µg/dawkê
- 1 poj. (200 dawek)

Rx

Astha: tabl. powl. 0,03 mg+ 2 mg - 21 szt.
Astha: tabl. powl. 0,03 mg+ 2 mg - 63 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Ethinylestradiol + Dienogest

Astrium:
Astrium:
Astrium:
Astrium:

tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
tabl. powl. 40 mg - 30 szt.

X
X

Aristo Pharma

Rx 30%(1)

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

Rosuvastatin

Asubtela: tabl. powl. 0,03 mg+ 3 mg - 21 szt.
Asubtela: tabl. powl. 0,03 mg+ 3 mg - 63 szt.
Ethinylestradiol + Drospirenone

Atacand®:
Atacand®:
Atacand®:
Atacand®:

tabl. 8 mg - 14 szt.
tabl. 8 mg - 28 szt.
tabl. 16 mg - 14 szt.
tabl. 16 mg - 28 szt.

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

15,27
14,18
23,14
28,88

AstraZeneca

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

14,03
10,03
10,69

UCB Pharma

Rx 100%

Hydroxyzine hydrochloride

Atecortin®: krople do oczu i uszu [zaw.]
(5 mg+ 10000 j.m.+ 15 mg)/ml - 1 op. 5 ml

31,08
71,62

Exeltis Poland Sp. z o.o.

Hydroxyzine hydrochloride

Atarax® - (IR): tabl. powl. 25 mg - 25 szt. u

X
X
X
X
X
X
X
X

Accord Healthcare

Rx 100%
Rx 100%

Candesartan cilexetil

Rx 100% 53,17 Atarax®: syrop 2 mg/ml - 1 but. 200 ml u
Rx 100% 106,33 Atarax®: tabl. powl. 10 mg - 25 szt. u
Krka Atarax®: tabl. powl. 25 mg - 25 szt. u

100% 12,41
50%(1)
7,83
Rx 100% 18,25
Aspicam: tabl. 15 mg - 30 szt.
100% 26,88
Rx
Aspicam: tabl. 15 mg - 60 szt.
50%(1) 13,44
Meloxicam (1) W: Krótkotrwa³e leczenie objawowe zaostrzeñ choroby zwyrodnieniowej stawów. D³ugotrwa³e leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów. D³ugotrwa³e leczenie objawowe zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa.
Biofarm

Aspicam: tabl. 15 mg - 20 szt.

100%

14,09
7,85
C(2)
bezp³.
100% 17,22
Rx 30%(1) 9,41
C(2)
bezp³.
100% 26,05
Rx 30%(1) 10,43
C(2)
bezp³.
100% 26,05
(1)
Rx 30% 10,43
Astmodil: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
C(2)
bezp³.
Montelukast (1) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna
choroba p³uc (2) Kobiety w ci¹¿y
W: Dawka 4 mg. Preparat jest stosowany pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów w wieku 2-5 lat z astm¹ przewlek³¹ ³agodn¹ lub umiarkowan¹, u których leczenie
za pomoc¹ wziewnych glikokortykosteroidów i „doraŸnie” stosowanych krótko dzia³aj¹cych b-agonistów nie zapewnia odpowiedniej klinicznej kontroli objawów astmy.
Lek mo¿e byæ równie¿ stosowany zamiast ma³ych dawek wziewnych glikokortykosteroidów u pacjentów w wieku 2-5 lat z astm¹ przewlek³¹ ³agodn¹, u których w
ostatnim okresie nie wystêpowa³y ciê¿kie napady astmy wymagaj¹ce stosowania
doustnych kortykosteroidów i którzy nie potrafi¹ stosowaæ glikokortykosteroidów
wziewnych. Preparat jest równie¿ wskazany w zapobieganiu astmie u pacjentów w
wieku od 2 lat i starszych, u których dominuj¹cym objawem jest skurcz oskrzeli wywo³any wysi³kiem fizycznym. Dawka 5 mg. Preparat jest stosowany pomocniczo w
leczeniu astmy u pacjentów w wieku 6-14 lat z astm¹ przewlek³¹ ³agodn¹ lub umiarkowan¹, u których leczenie za pomoc¹ wziewnych glikokortykosteroidów i „doraŸnie” stosowanych krótko dzia³aj¹cych b-agonistów nie zapewnia odpowiedniej
klinicznej kontroli objawów astmy. Preparat mo¿e byæ równie¿ stosowany zamiast
ma³ych dawek wziewnych glikokortykosteroidów u pacjentów w wieku 6-14 lat z astm¹ przewlek³¹ ³agodn¹, u których w ostatnim okresie nie wystêpowa³y ciê¿kie napady astmy wymagaj¹ce stosowania doustnych kortykosteroidów i którzy nie potrafi¹
stosowaæ glikokortykosteroidów wziewnych. Preparat jest równie¿ wskazany w zapobieganiu astmie, w której dominuj¹cym objawem jest skurcz oskrzeli wywo³any
wysi³kiem fizycznym. Dawka 10 mg. Preparat jest stosowany pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów z astm¹ przewlek³¹ ³agodn¹ lub umiarkowan¹, u których leczenie za pomoc¹ wziewnych glikokortykosteroidów i „doraŸnie” stosowanych krótko
dzia³aj¹cych b-agonistów nie zapewnia odpowiedniej klinicznej kontroli objawów
astmy. U pacjentów z astma oskrzelow¹, preparat stosowany w leczeniu astmy ³agodzi jednoczeœnie objawy sezonowego alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa. Preparat jest równie¿ wskazany w zapobieganiu astmie, w której dominuj¹cym
objawem jest skurcz oskrzeli wywo³any wysi³kiem fizycznym. Preparat jest przeznaczony dla osób doros³ych i m³odzie¿y w wieku 15 lat i starszej.
Polfarmex

96,01
bezp³.
30,29
S(3)
bezp³.
Mometasone furoate (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie
oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania u osób doros³ych i m³odzie¿y w wieku powy¿ej 12 lat w leczeniu podtrzymuj¹cym przewlek³ej astmy oskrzelo- Astrium: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
wej.
MSD Astrium: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
Rx 100% 21,78 Astrium: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
Asmenol: tabl. do rozgr. i ¿ucia 5 mg - 28 szt.
Montelukast
Polpharma Astrium: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.

Asmanex Twisthaler: prosz. do inhal. 400 µg/dawkê Rx C(1)
41,66 - 1 inhal. (60 dawek)
R(2)

100% 70,49
C(1)
bezp³.
Asaris: prosz. do inhal. 100/50 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 inhal. (60 dawek)
R
3,21
(3)
S
bezp³.
100% 196,61
C(1)
bezp³.
Asaris: prosz. do inhal. 100/50 µg/dawkê
Rx (2)
- 3 inhal. (60 dawek)
R
3,20
S(3)
bezp³.
100% 86,24
C(1)
bezp³.
Asaris: prosz. do inhal. 250/50 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 inhal. (60 dawek)
R
12,28
(3)
S
bezp³.
100% 234,54
C(1)
bezp³.
Asaris: prosz. do inhal. 250/50 µg/dawkê
Rx (2)
- 3 inhal. (60 dawek)
R
11,07
S(3)
bezp³.
100% 102,79
C(1)
bezp³.
Asaris: prosz. do inhal. 500/50 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 inhal. (60 dawek)
R
13,40
S(3)
bezp³.
100% 287,47
C(1)
bezp³.
Asaris: prosz. do inhal. 500/50 µg/dawkê
Rx (2)
- 3 inhal. (60 dawek)
R
19,31
(3)
S
bezp³.
Fluticasone propionate + Salmeterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Astma oskrzelowa. Lek jest wskazany do systematycznego leczenia astmy
oskrzelowej, gdy zalecane jest jednoczesne stosowanie d³ugo dzia³aj¹cego b2-mimetyku i wziewnego kortykosteroidu: u pacjentów, u których objawów astmy nie
mo¿na opanowaæ. mimo stosowania kortykosteroidu wziewnego oraz krótko dzia³aj¹cego b2-mimetyku, stosowanego doraŸnie, lub u pacjentów, u których objawy astmy mo¿na opanowaæ kortykosteroidem wziewnym i d³ugo dzia³aj¹cym
b2-mimetykiem. Uwaga: produkt leczniczy w dawce: 100 µg + 50 µg, nie jest przeznaczony do stosowania w przypadku ciê¿kiej astmy u doros³ych i u dzieci. Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (POChP). Lek w dawce: 500 µg + 50 µg, jest
wskazany w objawowym leczeniu pacjentów z POChP z FEV1 <60% wartoœci nale¿nej (przed podaniem leku rozszerzaj¹cego oskrzela), z powtarzaj¹cymi siê zaostrzeniami w wywiadzie, u których utrzymuj¹ siê istotne objawy choroby pomimo
regularnego leczenia lekami rozszerzaj¹cymi oskrzela.
Polfarmex

Asduter: tabl. 10 mg - 28 szt. u

Rx 30%(1)

10,30
Inpharm

Rx 100%

18,50

Polymyxin B sulphate + Hydrocortisone acetate + Oxytetracycline hy Bausch Health
drochloride

Atectura Breezhaler: prosz. do inhal. [kaps.]
125/62,5 µg/dawkê - 30 szt. u

100%

85,04

Rx 30%(1) 25,51
S(2)

bezp³.
100% 118,10
Atectura Breezhaler: prosz. do inhal. [kaps.]
Rx 30%(1) 53,29
125/260 µg/dawkê - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 116,97
Atectura Breezhaler: prosz. do inhal. [kaps.]
(1)
Rx 30% 52,16
125/127,5 µg/dawkê - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Mometasone furoate + Indacaterol (1) Podtrzymuj¹ce leczenie astmy u osób
doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewystarczaj¹c¹ kontrol¹ astmy za pomoc¹ wziewnych kortykosteroidów oraz wziewnych krótko dzia³aj¹cych b2-mimetyków
(2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w podtrzymuj¹cym leczeniu astmy u osób doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewystarczaj¹c¹ kontrol¹ astmy za pomoc¹ wziewnych kortykosteroidów oraz wziewnych krótko dzia³aj¹cych
b2-mimetyków.
Novartis Europharm Limited

LEKsykon - Receptariusz

100% 115,46
C(1)
bezp³. Atoris®: tabl. powl. 20 mg - 90 szt.
R(2)
7,39
S(3)
bezp³.
Formoterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Prze- Atoris®: tabl. powl. 30 mg - 30 szt.
wlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: D³ugotrwa³e leczenie objawowe umiarkowanej lub ciê¿kiej przewlek³ej astmy
oskrzelowej u pacjentów wymagaj¹cych regularnego leczenia rozszerzaj¹cego
oskrzela w skojarzeniu z d³ugotrwa³ym leczeniem przeciwzapalnym (glikokortykos- Atoris®: tabl. powl. 30 mg - 60 szt.
teroidami wziewnymi i/lub doustnymi). Leczenie glikokortykosteroidami powinno
byæ kontynuowane. Lek jest wskazany w ³agodzeniu objawów zwê¿enia oskrzeli u
pacjentów z POChP.
Chiesi Poland

Atimos: aerozol wziewny 12 µg/dawkê
- 1 poj. (120 dawek)

Rx

100% 19,83
30%(1) 12,45
Tianeptine sodium (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
W: Leczenie epizodów depresyjnych. Tianeptynê mo¿na stosowaæ w lekkiej, umiarkowanej i ciê¿kiej depresji.
Polpharma

Atinepte: tabl. powl. 12,5 mg - 30 szt. u

Rx

Rx

100% 65,03
R(1)
4,87
100% 101,37
Atomoksetyna Medice: tabl. powl. 40 mg - 28 szt. u Rx (1)
R
3,20
Atomoxetine hydrochloride (1) Nadpobudliwoœæ psychoruchowa z deficytem
uwagi oraz ze wspó³istniej¹cymi chorobami, takimi jak: tiki, zespó³ Tourette’a, zaburzenia lêkowe lub z udokumentowan¹ nietolerancj¹ b¹dŸ niepowodzeniem terapii
lekami psychostymuluj¹cymi jako element pe³nego programu leczenia u dzieci od 6.
roku ¿ycia oraz u m³odzie¿y
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nadpobudliwoœci psychoruchowej z
deficytem uwagi (ADHD) u dzieci w wieku 6 lat i starszych, u m³odzie¿y i u doros³ych
jako element kompleksowego programu leczenia. Leczenie powinno byæ rozpoczête przez lekarza specjalistê w leczeniu ADHD, takiego jak pediatra, psychiatra dzieci
i m³odzie¿y lub psychiatra. Diagnozê nale¿y stawiaæ zgodnie z aktualn¹ klasyfikacj¹
DSM lub z wytycznymi zawartymi w ICD. U osób doros³ych nale¿y potwierdziæ utrzymywanie siê objawów ADHD, które wystêpowa³y jeszcze w dzieciñstwie. Wskazane
jest potwierdzenie przez osobê postronn¹. Nie nale¿y rozpoczynaæ stosowania produktu leczniczego, je¿eli nie mo¿na zweryfikowaæ wystêpowania objawów ADHD w
dzieciñstwie. Rozpoznanie nie mo¿e opieraæ siê jedynie na stwierdzeniu obecnoœci
jednego lub wiêcej objawów ADHD. Na podstawie oceny klinicznej pacjent powinien
wykazywaæ ADHD o nasileniu minimum umiarkowanym, na co wskazuje co najmniej umiarkowane zaburzenie funkcjonowania w 2 lub wiêcej strefach ¿ycia spo³ecznego [na przyk³ad funkcjonowania w spo³eczeñstwie, w szkole i/lub w pracy]
wp³ywaj¹ce na kilka aspektów ¿ycia danej osoby. Dodatkowe informacje dotycz¹ce
bezpiecznego stosowania produktu: pe³en program leczenia zazwyczaj obejmuje
dzia³ania psychologiczne, edukacyjne i spo³eczne. Celem programu jest stabilizacja
pacjentów z zespo³em zachowañ, które mog¹ obejmowaæ objawy takie jak: d³ugot- Atorvastatin Aurovitas: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
rwale utrzymuj¹ce siê trudnoœci w d³u¿szym skupieniu uwagi, rozpraszanie uwagi,
niestabilnoœæ emocjonalna, impulsywnoœæ, nadpobudliwoœæ o umiarkowanym lub
ciê¿kim nasileniu, nieznaczne objawy neurologiczne i nieprawid³owe wyniki badania
EEG. Zdolnoœæ uczenia siê mo¿e byæ zaburzona lub nie. Nie u ka¿dego pacjenta z Atorvastatin Aurovitas: tabl. powl. 20 mg - 90 szt.
tym zespo³em objawów wskazane jest leczenie farmakologiczne. Decyzjê o zastosowaniu produktu nale¿y podj¹æ po szczegó³owej ocenie ciê¿koœci objawów i zaburzeñ w stosunku do wieku pacjenta i utrzymywania siê objawów. Medice Germany
100%

Atoris®: tabl. powl. 10 mg - 90 szt.

Atoris®: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.

Atoris®: tabl. powl. 20 mg - 60 szt.

38,24 wik³añ

100%

9,55
3,33
S(2)
bezp³.
100% 18,34
Rx 30%(1) 5,91
Atorvagen: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Atorvastatin (1) W: Hipercholesterolemia. Preparat jest wskazany jako uzupe³nienie diety w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia cholesterolu ca³kowitego, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u pacjentów z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹, w tym heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹ lub hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ mieszan¹ (odpowiadaj¹c¹ typowi IIa lub typowi IIb wg klasyfikacji Fredricksona), w przypadku niezadowalaj¹cej odpowiedzi na stosowanie specjalnej
diety oraz innych niefarmakologicznych metod leczenia. Preparat jest równie¿
wskazany w obni¿aniu stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i cholesterolu-LDL u doros³ych z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np.afereza cholesterolu-LDL), lub
wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko wyst¹pienia pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego jest oceniane jako
du¿e, wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê innych czynników ryzyka.
WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u
nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu
narz¹dów (2) Pacjenci 75+
Generics

Atomoksetyna Medice: tabl. powl. 25 mg - 28 szt. u Rx

Atoris®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.

100%

Rx 30%(1)
S(2)
100%
Rx 30%(1)
S(2)
100%
Rx 30%(1)
S(2)
100%
Rx 30%(1)
S(2)

9,17
6,06
bezp³.
27,03
17,71
bezp³.
13,38
7,16
bezp³.
25,05
12,62
bezp³.

sercowo-naczyniowych

oraz

przy

braku

skutecznoœci

leczenia

w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycoweRx 30%(1) 19,59 niefarmakologicznego)
go, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ ne(2)

S
bezp³.
100% 18,47
(1)
Rx 30%
9,15
S(2)
bezp³.
100% 33,92
Rx 30%(1) 15,27
S(2)
bezp³.
100% 25,99
(1)
®
Rx 30% 13,56
Atoris : tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 48,31
Rx 30%(1) 23,44
Atoris®: tabl. powl. 40 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³.
100% 71,21
Rx 30%(1) 33,91
Atoris®: tabl. powl. 40 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
100% 38,24
Rx 30%(1) 19,59
Atoris®: tabl. powl. 60 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 50,19
Rx 30%(1) 25,32
Atoris®: tabl. powl. 80 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Atorvastatin (1) W: Hipercholesterolemia. Stosowany jako uzupe³nienie leczenia
dietetycznego w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia ca³kowitego cholesterolu,
cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u doros³ych, m³odzie¿y oraz dzieci w wieku ³10 lat z hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiadaj¹c¹
hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. W celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i cholesterolu-LDL u doros³ych z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub
wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e, wraz z
dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê innych czynników ryzyka. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia
niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu
narz¹dów (2) Pacjenci 75+
Krka

100% 65,02
R(1)
4,86
100% 100,92
Rx (1)
Atofab: kaps. twarde 40 mg - 28 szt. u
R
3,20
Atomoxetine (1) Nadpobudliwoœæ psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze
wspó³istniej¹cymi chorobami, takimi jak: tiki, zespó³ Tourette’a, zaburzenia lêkowe
lub z udokumentowan¹ nietolerancj¹ b¹dŸ niepowodzeniem terapii lekami psychostymuluj¹cymi jako element pe³nego programu leczenia u dzieci od 6. roku ¿ycia oraz
u m³odzie¿y
W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu zespo³u nadpobudliwoœci psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. ADHD) u dzieci w wieku 6 lat i starszych, u m³odzie¿y oraz u doros³ych, jako czêœæ kompleksowego programu leczenia. Leczenie
powinno byæ rozpoczête przez lekarza specjalistê w leczeniu ADHD, takiego jak pediatra, psychiatra dzieci i m³odzie¿y lub psychiatra. Diagnozê nale¿y stawiaæ zgodnie z aktualn¹ klasyfikacj¹ DSM lub wytycznymi zawartymi w ICD. U osób doros³ych
nale¿y potwierdziæ, ¿e objawy ADHD wystêpowa³y w dzieciñstwie. Po¿¹dane jest
potwierdzenie przez osobê postronn¹. Nie nale¿y rozpoczynaæ stosowania produktu leczniczego, jeœli niemo¿liwe jest zweryfikowanie wystêpowania objawów ADHD
w dzieciñstwie. Rozpoznanie nie mo¿e opieraæ siê wy³¹cznie na stwierdzeniu obecnoœci jednego lub wiêcej objawów ADHD. Na podstawie oceny klinicznej, pacjent
powinien wykazywaæ ADHD o nasileniu przynajmniej umiarkowanym, na co wskazuje co najmniej umiarkowane zaburzenie funkcjonowania w 2 lub wiêcej strefach
¿ycia (na przyk³ad funkcjonowania spo³ecznego, w szkole i/lub w pracy) wp³ywaj¹ce
na kilka aspektów ¿ycia danej osoby. Dodatkowe informacje dotycz¹ce bezpiecznego stosowania tego produktu leczniczego: kompleksowy program leczenia zazwyczaj obejmuje dzia³ania psychologiczne, edukacyjne i spo³eczne, i ma na celu
stabilizacjê pacjentów z zespo³em behawioralnym charakteryzuj¹cym siê objawami
takimi jak: d³ugotrwale utrzymuj¹ce siê trudnoœci w d³u¿szym skupieniu uwagi, rozpraszanie uwagi, niestabilnoœæ emocjonalna, impulsywnoœæ, nadpobudliwoœæ o
umiarkowanym lub ciê¿kim nasileniu, nieznaczne objawy neurologiczne i nieprawid³owe wyniki badania EEG. Zdolnoœæ uczenia siê mo¿e byæ zaburzona lub nie. Nie u
ka¿dego pacjenta z tym zespo³em objawów wskazane jest leczenie farmakologiczne, a decyzja o zastosowaniu produktu leczniczego musi byæ oparta na bardzo szczegó³owej ocenie ciê¿koœci objawów i zaburzeñ wystêpuj¹cych u pacjenta, w
G.L. Pharma GmbH Atorvagen: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
stosunku do jego wieku i uporczywoœci objawów.

Atofab: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
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Atimo

Rx 30%(1)

100%

8,42
2,53
S(2)
bezp³.
100% 23,35
Rx 30%(1) 7,01
S(2)
bezp³.
100% 15,40
Rx 30%(1) 4,62
Atorvastatin Aurovitas: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Rx 100%
Atorvastatin Aurovitas: tabl. powl. 40 mg - 90 szt.
X
Atorvastatin (1) W: Hipercholesterolemia. Produkt leczniczy jest stosowany jako
uzupe³nienie leczenia dietetycznego w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia
ca³kowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u doros³ych, m³odzie¿y oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemi¹
pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiadaj¹c¹ hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji
Fredrickson’a) w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Produkt leczniczy jest równie¿ stosowany w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i cholesterolu LDL u doros³ych z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub
wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u doros³ych, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e, wraz z
dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê innych czynników ryzyka. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem po-

Rx 30%(1)

rek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu
Aurovitas
narz¹dów (2) Pacjenci 75+
100%

4,35
1,31
bezp³.
100%
8,54
Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx 30%(1) 2,56
S(2)
bezp³.
100% 21,59
(1)
Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powl. 20 mg - 90 szt. Rx 30%
6,48
S(2)
bezp³.
100% 11,51
Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powl. 30 mg - 30 szt. Rx 30%(1) 3,45
S(2)
bezp³.
100% 16,30
Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. Rx 30%(1) 4,89
S(2)
bezp³.
100% 28,00
Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powl. 40 mg - 60 szt. Rx 30%(1) 8,40
S(2)
bezp³.
100% 40,76
Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powl. 40 mg - 90 szt. Rx 30%(1) 12,23
S(2)
bezp³.
100% 21,59
Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powl. 60 mg - 30 szt. Rx 30%(1) 6,48
S(2)
bezp³.
100% 28,00
Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powl. 80 mg - 30 szt. Rx 30%(1) 8,40
S(2)
bezp³.
Atorvastatin (1) W: Hipercholesterolemia. Produkt leczniczy jest stosowany jako uzupe³nienie leczenia dietetycznego w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia
ca³kowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u doros³ych, m³odzie¿y oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemi¹
pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiadaj¹c¹ hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji
Fredrickson’a) w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Produkt leczniczy jest równie¿ stosowany w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i cholesterolu-LDL u doros³ych z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub
wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u doros³ych, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e,
wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê innych czynników ryzyka. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia
niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu
Bluefish Pharma
narz¹dów (2) Pacjenci 75+

Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx 30%(1)
S(2)

100%

4,68
1,57
bezp³.
100%
9,46
Rx 30%(1) 3,24
Atorvastatin Genoptim: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 16,63
Rx 30%(1) 4,99
Atorvastatin Genoptim: tabl. powl. 20 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³.
100% 24,19
(1)
Rx 30%
Atorvastatin Genoptim: tabl. powl. 20 mg - 90 szt.
7,26
S(2)
bezp³.
100% 18,13
Rx 30%(1) 5,70
Atorvastatin Genoptim: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 31,45
(1)
Rx 30%
Atorvastatin Genoptim: tabl. powl. 40 mg - 60 szt.
9,44
S(2)
bezp³.
100% 45,93
Rx 30%(1) 13,78
Atorvastatin Genoptim: tabl. powl. 40 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
100% 31,32
(1)
Rx 30%
Atorvastatin Genoptim: tabl. powl. 80 mg - 30 szt.
9,40
S(2)
bezp³.
Atorvastatin (1) W: Hipercholesterolemia. Lek jest stosowany jako uzupe³nienie
leczenia dietetycznego w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia ca³kowitego cholesterolu (total-C), cholesterolu LDL (LDL C), apolipoproteiny B i triglicerydów u pacjentów doros³ych, m³odzie¿y oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹, lub z
hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiadaj¹c¹ hiperlipidemii typu IIa i IIb wg
klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Lek jest równie¿ stosowany
w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i cholesterolu-LDL u pacjentów
doros³ych z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia
dodana do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym. Lek jest stosowany w zapobieganiu zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów doros³ych, u których ryzyko pierwszego zdarzenia serco-

Atorvastatin Genoptim: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.

Rx 30%(1)
S(2)
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LEKsykon - Receptariusz

Atorv

wo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e, wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê innych czynników ryzyka. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci
w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz
przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹,
lub po przeszczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+
Synoptis Pharma
100%
9,44
Rx 30%(1) 6,33
Atorvasterol®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
(2)
S
bezp³.
100% 18,74
Rx 30%(1) 12,52
Atorvasterol®: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 36,71
(1)
®
Rx 30% 24,28
Atorvasterol : tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 36,02
Rx 30%(1) 11,15
Atorvasterol®: tabl. powl. 80 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Atorvastatin (1) W: Dawka 80 mg. Hipercholesterolemia. Atorvasterol jest stosowany jako uzupe³nienie leczenia dietetycznego w celu obni¿enia podwy¿szonego
stê¿enia ca³kowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B itriglicerydów u doros³ych, m³odzie¿y oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszychz hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tymheterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiadaj¹c¹ hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a), gdy odpowiedŸ na stosowanie diety i inne niefarmakologiczne metody leczenia jest nieodpowiednia. Atorvasterol jest równie¿ wskazany w
celu zmniejszenia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego icholesterolu frakcji LDL udoros³ychpacjentówz rodzinn¹ hipercholesterolemi¹ homozygotyczn¹, jako uzupe³nienie innych metod leczenia hipolipemizuj¹cego (np. aferezy LDL) lub jeœli takie metody leczenia nie s¹ dostêpne. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym.
Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u doros³ych, u których ryzyko
pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e, jako uzupe³nienie korygowania innych czynników ryzyka. Dawka 10, 20, 40 mg. Hipercholesterolemia. Atorvasterol jest stosowany jako uzupe³nienie leczenia dietetycznego
w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia ca³kowitego cholesterolu, cholesterolu
LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u doros³ych, m³odzie¿y oraz dzieci w wieku 10
lat lub starszych z hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiadaj¹c¹
hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Atorvasterol jest równie¿ stosowany w celu zmniejszenia stê¿enia cholesterolu
ca³kowitego i cholesterolu-LDL u doros³ych z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej
hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna.
Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym. Zapobieganie zdarzeniom
sercowo-naczyniowym u doros³ych, u których ryzyko pierwszego oraz kolejnego
zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e, wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê innych czynników ryzyka WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w
przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê
antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+ Polpharma
100%

8,65
5,54
bezp³.
100% 14,89
Rx 30%(1) 8,67
Atorvox: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 27,20
Rx 30%(1) 14,77
Atorvox: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Atorvastatin (1) W: Hipercholesterolemia: produkt leczniczy jest stosowany jako
uzupe³nienie leczenia dietetycznego w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia
ca³kowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u pacjentów z hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹, odpowiadaj¹c¹ hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Produkt
leczniczy jest równie¿ stosowany w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i cholesterolu-LDL u pacjentów z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np.
afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego
zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e, wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê innych czynników ryzyka. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w
przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê
antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+

Atorvox: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.

Rx 30%(1)
S(2)

Teva Pharmaceuticals Polska

100%

13,89
4,17
S(2)
bezp³.
Atorvastatin (1) W: Hipercholesterolemia: produkt leczniczy jest stosowany jako
uzupe³nienie leczenia dietetycznego w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia
ca³kowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u pacjentów z hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹, odpowiadaj¹c¹ hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Produkt
leczniczy jest równie¿ stosowany w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i cholesterolu-LDL u pacjentów z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np.
afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym: zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego
oceniane jest jako du¿e, wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê innych czynników ryzyka. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do
18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku sku-

Atorvox - (IR): tabl. 40 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

tecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub ze- ch schematów chemioterapii. Ze wzglêdu na niewielk¹ populacjê pacjentów z tymi
spo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub schorzeniami informacje dotycz¹ce stosowania w tych wskazaniach oparte s¹ na
Novartis Europharm Limited
niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po prze- ograniczonych danych.
Delfarma
szczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+
Atripla: tabl. powl. 600 mg+ 245 mg+ 200 mg - 30 szt. Rx-z 100%
X
Atosiban Mercapharm: inf. [konc. do przyg. roztw.] Rx-z 100%
Bristol Myers Squibb
X Tenofovir disoproxil + Emtricitabine + Efavirenz

6,75 mg/0,9 ml - 1 fiol. 0,9 ml
Atosiban Mercapharm: inf. [konc. do przyg. roztw.]
37,5 mg/5 ml - 1 fiol. 5 ml

Rx-z 100%

Atosiban

Atosiban SUN: inf. [konc. do przyg. roztw.]
37,5 mg/5 ml - 1 fiol. 5 ml
Atosiban SUN: inj. [roztw.] 6,75 mg/0,9 ml
- 1 fiol. 0,9 ml
Atosiban

Mercapharm

Rx-z 100%

X

Rx-z 100%

95,00

Sun Pharmaceutical

100%

36,17
bezp³.
R(2)
10,00
Ondansetron hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.09. (2) Nowotwory
z³oœliwe
W: Doroœli. Zapobieganie i leczenie nudnoœci oraz wymiotów wywo³anych chemioterapi¹ i radioterapi¹ nowotworów. Zapobieganie i leczenie nudnoœci oraz wymiotów
w okresie pooperacyjnym. Dzieci i m³odzie¿. Zapobieganie i leczenie nudnoœci i wymiotów wywo³anych chemioterapi¹ nowotworów u dzieci w wieku od 6 m-cy. Nie
przeprowadzono badañ dotycz¹cych stosowania ondansetronu doustnie w zapobieganiu i leczeniu pooperacyjnych nudnoœci i wymiotów; zaleca siê stosowanie w
Egis
tym wskazaniu ondansetronu w powolnym wstrzykniêciu do¿ylnym.

Atossa®: tabl. 8 mg - 10 szt.

Atozet: tabl. powl. 10/40 mg - 30 szt.
Atozet: tabl. powl. 10/80 mg - 30 szt.
Ezetimibe + Atorvastatine

Rx B(1)

Organon Polska

7,16
4,05
bezp³.
100% 14,03
Rx 30%(1) 7,81
Atractin: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 27,30
Rx 30%(1) 14,87
Atractin: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Atorvastatin (1) W: Hipercholesterolemia. Produkt leczniczy jest wskazany do
stosowania w uzupe³nieniu do zalecanej diety, w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia cholesterolu ca³kowitego (TC), cholesterolu LDL (LDL-C), apolipoproteiny B i
trójglicerydów u osób doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku 10 lat i powy¿ej z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹, w tym tak¿e z hipercholesterolemi¹ rodzinn¹ (postaæ
heterozygotyczna) lub hiperlipidemi¹ mieszan¹ (odpowiadaj¹c¹ typowi II a lub typowi II b wg klasyfikacji Fredricksona) , je¿eli odpowiedŸ na dietê oraz inne œrodki niefarmakologiczne jest niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy jest równie¿ wskazany do
stosowania w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i LDL-C u osób doros³ych z homozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹ w uzupe³nieniu do innych
metod leczenia obni¿aj¹cego poziom cholesterolu (np. afereza LDL) lub w przypadkach, gdy takie metody terapeutyczne s¹ niedostêpne. Profilaktyka chorób uk³adu
sercowo-naczyniowego. Pomocniczo, w celu ograniczenia innych czynników ryzyka
w ramach profilaktyki incydentów sercowo-naczyniowych u doros³ych pacjentów, u
których stwierdzono wysokie ryzyko wyst¹pienia pierwszego incydentu sercowo-naczyniowego. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10
do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku
skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub
zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+
Bausch Health

Rx 30%(1)
S(2)

100%
7,16
Rx 30%(1) 5,77
6,25 mg: tabl. 6,25 mg - 30 szt. u
(2)
S
bezp³.
100%
9,28
Rx 30%(1) 6,51
Atram® 12,5 mg: tabl. 12,5 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 13,18
Rx 30%(1) 7,63
Atram® 25 mg: tabl. 25 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Carvedilol (1) Udokumentowana niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II – NYHA
IV WP: Zastoinowa niewydolnoœæ serca w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
W: Nadciœnienie têtnicze samoistne. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa. Leczenie uzupe³niaj¹ce umiarkowanej do ciê¿kiej, stabilnej, przewlek³ej niewydolnoœci
serca.
Zentiva

Atram®

100%

5,22
2,57
B(2)
1,44
100% 15,11
Atrauman Ag: opatrunek leczniczy 10x10 cm - 1 szt. WM 30%(1) 4,53
B(2)
bezp³.
100% 28,58
(1)
Atrauman Ag: opatrunek leczniczy 10x20 cm - 1 szt. WM 30%
8,57
B(2)
bezp³.
Emplastri antimicrobiotica (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Paul Hartmann

Atrauman Ag: opatrunek leczniczy 5x5 cm - 1 szt.

WM 30%(1)

tAtriance: inf. [roztw.] 5 mg/ml - 1 fiol. 50 ml

Rx-z

tAtriance: inf. [roztw.] 5 mg/ml - 6 fiol. 50 ml

Atrolak:
Atrolak:
Atrolak:
Atrolak:
Atrolak:
Atrolak:

tabl. o przed³. uwalnianiu 50 mg - 30 szt. u
tabl. o przed³. uwalnianiu 50 mg - 60 szt. u
tabl. o przed³. uwalnianiu 150 mg - 60 szt. u
tabl. o przed³. uwalnianiu 200 mg - 60 szt. u
tabl. o przed³. uwalnianiu 300 mg - 60 szt. u
tabl. o przed³. uwalnianiu 400 mg - 60 szt. u

100% 1134,00
B(1)
bezp³.
Rx-z 100%
X

Nelarabine (1) Chemioterapia ICD-10: C.73.
W: Nelarabina wskazana jest w leczeniu pacjentów z ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ T-komórkow¹ (TALL) i ch³oniakiem limfoblastycznym T-komórkowym, u których
nie by³o reakcji na leczenie lub wyst¹pi³a wznowa po zastosowaniu co najmniej dwó-

Rx

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

Quetiapine

Atropinum sulfuricum WZF: inj. [roztw.] 0,5 mg/ml
Rx 100% 159,99 - 10 amp. 1 ml u
Rx 100% 159,99 Atropinum sulfuricum WZF: inj. [roztw.] 1 mg/ml
- 10 amp. 1 ml u
100%

Atractin: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.

100% 19,27
C(1)
bezp³.
- 1 poj. 10 ml (200 dawek) u
R(2)
3,56
S(3)
bezp³.
Ipratropium bromide (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie
oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc WP: Mukowiscydoza; dysplazja
oskrzelowo-p³ucna; dyskineza rzêsek (3) Pacjenci 75+
W: Preparat jest wskazany jako produkt rozszerzaj¹cy oskrzela w leczeniu podtrzymuj¹cym stanów skurczowych oskrzeli w przewlek³ej obturacyjnej chorobie p³uc POChP (obejmuj¹cej przewlek³e zapalenie oskrzeli i rozedmê p³uc) oraz w astmie
oskrzelowej.
Polpharma

X Atrodil: aerozol inhal. [roztw.] 20 µg/dawkê

100%
100%
100%
100%
100%
100%

X
X
X
X
X
X

Accord Healthcare

Rx 100%

21,70

Rx 100%

24,15

Atropine sulphate

Polfa Warszawa

100% 20,24
R(1)
7,25
Atropine sulphate (1) W: D³ugotrwa³e rozszerzenie Ÿrenicy, badania diagnostyczne oka, badania refrakcji u ma³ych dzieci. Leczenie zapalenia têczówki i cia³a rzêskowego w celu zapobiegania zrostom têczówkowo-soczewkowym.Polfa Warszawa

Atropinum sulfuricum WZF 1%: krople do oczu
[roztw.] 10 mg/ml - 1 but. 5 ml u

Rx

100% 14,85
C(1)
bezp³.
R(2)
8,41
S(3)
bezp³.
Ipratropium bromide (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie
oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc WP: Mukowiscydoza; dysplazja
oskrzelowo-p³ucna; dyskineza rzêsek (3) Pacjenci 75+
W: Roztwór do nebulizacji jest wskazany jako œrodek rozszerzaj¹cy oskrzela w leczeniu podtrzymuj¹cym stanów skurczowych oskrzeli w przewlek³ej obturacyjnej
chorobie p³uc (POChP), obejmuj¹cej przewlek³e zapalenie oskrzeli i rozedmê p³uc
oraz w astmie oskrzelowej.
Boehringer Ingelheim

Atrovent®: p³yn do inhal. z nebulizatora 250 µg/ml
- 1 but. 20 ml u

Rx

100% 19,29
C(1)
bezp³.
R(2)
3,58
S(3)
bezp³.
Ipratropium bromide (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie
oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc WP: Mukowiscydoza; dysplazja
oskrzelowo-p³ucna; dyskineza rzêsek (3) Pacjenci 75+
W: Aerozol inhalacyjny, roztwór jest wskazany jako œrodek rozszerzaj¹cy oskrzela
w leczeniu podtrzymuj¹cym stanów skurczowych oskrzeli w przewlek³ej obturacyjnej chorobie p³uc (POChP), obejmuj¹cej przewlek³e zapalenie oskrzeli i rozedmê
p³uc oraz w astmie oskrzelowej.
Boehringer Ingelheim

Atrovent® N: aerozol wziewny 20 µg/dawkê
- 1 poj. 10 ml (200 dawek) u

Rx

100%

9,10
5,99
S(2)
bezp³.
100%
9,05
Rx 30%(1) 2,83
Atrox 10: tabl. powl. 10 mg - 60 szt.
(2)
S
bezp³.
100% 13,00
Rx 30%(1) 3,90
Atrox 10: tabl. powl. 10 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
100% 14,66
Rx 30%(1) 8,44
Atrox 20: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 17,31
Rx 30%(1) 5,19
Atrox 20: tabl. powl. 20 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³.
100% 24,57
Rx 30%(1) 7,37
Atrox 20: tabl. powl. 20 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
100% 28,68
(1)
Rx 30% 16,25
Atrox 40: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 32,84
Rx 30%(1) 9,85
Atrox 40: tabl. powl. 40 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³.
100% 46,70
(1)
Rx 30% 14,01
Atrox 40: tabl. powl. 40 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
100% 40,09
Rx 30%(1) 15,22
Atrox 80: tabl. powl. 80 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Atorvastatin (1) W: Lek jest stosowany jako uzupe³nienie leczenia dietetycznego
w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia ca³kowitego cholesterolu , cholesterolu

Atrox 10: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.

Rx 30%(1)

LEKsykon - Receptariusz

LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u doros³ych, m³odzie¿y oraz dzieci w wieku 10
lat lub starszych z hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiadaj¹ca
typom IIa i IIb wg klasyfikacji Fredricksona) w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Lek jest
równie¿ stosowany w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i cholesterolu-LDL u doros³ych z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hipercholesterolemii jako
terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobieganie zdarzeniom
sercowo-naczyniowym u doros³ych, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e, wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê innych czynników ryzyka. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci
w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz
przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹,
lub po przeszczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+
Biofarm
100% 55,07
Rx (1)
Atrozol: tabl. powl. 1 mg - 28 szt.
B
3,39
Anastrozole (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w
przypadkach innych ni¿ w ChPL
W: Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora estrogenowego; leczeniu uzupe³niaj¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u
których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora estrogenowego; leczeniu uzupe³niaj¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono
w guzie obecnoœæ receptora estrogenowego, po 2-3 latach leczenia uzupe³niaj¹cego tamoksyfenem.
Vipharm

Rx 100%
Rx 100%

Atywia: tabl. powl. 0,03 mg+ 2 mg - 21 szt.
Atywia: tabl. powl. 0,03 mg+ 2 mg - 63 szt.
Ethinylestradiol + Dienogest

Ethinylestradiol + Dienogest

Rx 100%
Rx 100%

34,03
76,76

Exeltis Poland Sp. z o.o.

100% 3141,18
B(1)
bezp³.
Teriflunomide (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
W: Produkt jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (ang. MS) o przebiegu rzutowo-ustêpuj¹cym.
sanofi-aventis groupe

Rx-z

tAubagio: tabl. powl. 14 mg - 28 szt.

100% 15,99
50%(1)
8,80
100% 26,86
Rx
Auglavin PPH: tabl. powl. 1 g - 14 szt. u
(1)
50%
14,28
Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Amoksycylina z kwasem klawulanowym
wskazana jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych:
ostre bakteryjne zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha
œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane);
pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe
zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich,zw³aszcza zapalenie tkanki
³¹cznej, zaka¿enia po uk¹szeniu przez zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia koœci i stawów,zw³aszcza zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka
Polpharma

Rx

Auglavin PPH: tabl. powl. 625 mg - 14 szt. u

100% 26,16
50%(1) 13,18
100% 13,85
Auglavin PPH: prosz. do przyg. zaw. doust.
Rx
457 mg/5 ml - 1 but. 70 ml u
50%(1)
7,36
100% 28,26
Auglavin PPH: prosz. do przyg. zaw. doust. 1 g
Rx
- 14 sasz. u
50%(1) 14,13
Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Amoksycylina z kwasem klawulanowym
wskazana jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych:
ostre bakteryjne zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha
œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane);
pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe
zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich, zw³aszcza zapalenie tkanki
³¹cznej, zaka¿enia po uk¹szeniu przez zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia koœci i stawów, zw³aszcza zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. Dawka 642,9 mg. Lek wskazany jest do
leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych, wywo³anych lub uznanych za prawdopodobnie wywo³ane przez Streptococcus pneumoniae opornego na penicylinê, u
dzieci w wieku od 3 m-cy i mc. <40 kg: ostre zapalenie ucha œrodkowego; pozaszpitalne zapalenie p³uc. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka
Polpharma

Auglavin PPH: prosz. do przyg. zaw. doust.
457 mg/5 ml - 1 but. 140 ml u

Rx

100%
Rx
50%(1)
Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Lek wskazany jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych, wywo³anych lub uznanych za prawdopodobnie wywo³ane przez Streptococcus pneumoniae opornego na penicylinê, u dzieci w wieku od
3 m-cy i mc. mniejszej ni¿ 40 kg: ostre zapalenie ucha œrodkowego; pozaszpitalne
zapalenie p³uc. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego
stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami
odpornoœci - profilaktyka
Polpharma

Rx 100%

Delfarma

100% 37,51
50%(1) 23,61
100% 23,37
Rx
50%(1) 16,42
Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Produkt leczniczy wskazany jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych, wywo³anych lub uznanych za prawdopodobnie wywo³ane przez Streptococcus pneumoniae opornego na penicylinê, u
dzieci w wieku od 3 m-cy i mc. <40 kg: ostre zapalenie ucha œrodkowego; pozaszpitalne zapalenie p³uc. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Rx

100% 17,53
50%(1)
8,82
100%
7,82
Rx
Aulin®: tabl. 100 mg - 15 szt. u
50%(1)
6,10
100% 15,62
Rx
Aulin®: tabl. 100 mg - 30 szt. u
(1)
50%
12,18
Nimesulide (1) W: Leczenie ostrego bólu. Pierwotne bolesne miesi¹czkowanie.
Nimesulid nale¿y przepisywaæ wy³¹cznie jako leczenie drugiego rzutu. Decyzja o
przepisaniu nimesulidu powinna opieraæ siê na ocenie profilu ogólnego ryzyka u poszczególnych pacjentów.
ANGELINI

30,54

Rx 100%

23,97

19,60
36,17

Sandoz GmbH

100% 423,91
3,20
100% 423,91
Rx-w
¢ AuroFena: tabl. podpoliczkowe 200 µg - 28 szt. ±
R(1)
3,20
100% 423,91
¢ AuroFena: tabl. podpoliczkowe 400 µg - 28 szt. ± Rx-w R(1)
3,20
Fentanyl (1) Ból przebijaj¹cy u doros³ych pacjentów z chorob¹ nowotworow¹, którzy w ramach leczenia przewlek³ego bólu nowotworowego poddawani s¹ opioidowej
terapii podtrzymuj¹cej, a u których istniej¹ udokumentowane przeciwwskazania do
stosowania innych krótkotrwale dzia³aj¹cych opioidów lub stwierdzono nieskutecznoœæ tych leków
W: Produkt leczniczy wskazany jest do leczenia bólu przebijaj¹cego (ang. BTP) u
doros³ych pacjentów z chorob¹ nowotworow¹, którzy w ramach leczenia przewlek³ego bólu nowotworowego otrzymuj¹ opioidow¹ terapiê podtrzymuj¹c¹. Ból przebijaj¹cy to przemijaj¹ce ostre nasilenie dolegliwoœci bólowych, nak³adaj¹ce siê na
opanowany ból przewlek³y. Pacjenci poddani opioidowej terapii podtrzymuj¹cej, to
pacjenci otrzymuj¹cy co najmniej 60 mg/dobê morfiny w postaci doustnej, co najmniej 25 mg przezskórnego fentanylu/h, co najmniej 30 mg oksykodonu/dobê, co
najmniej 8 mg doustnego hydromorfonu/dobê lub równowa¿n¹ dawkê innego leku
opioidowego przez tydz. lub d³u¿ej.
Aurovitas

¢ AuroFena: tabl. podpoliczkowe 100 µg - 28 szt. ± Rx-w R(1)

100%

Aurorix®: tabl. powl. 150 mg - 30 szt. u

21,46

Rx 30%(1) 10,41
S(2)

bezp³.
42,97
Moclobemide (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci
75+
W: Zaburzenia depresyjne, fobia spo³eczna.
Mylan Healthcare

Aurorix®: tabl. powl. 300 mg - 30 szt. u

Rx 100%

100%
8,78
30%(1)
2,63
100% 16,66
Rx 30%(1) 5,00
AuroValsart: tabl. powl. 160 mg - 28 szt. NOWOŒÆ
S(2)
bezp³.
Valsartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych pacjentów oraz u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 do poni¿ej 18
lat. Stan po œwie¿o przebytym zawale miêœnia sercowego. Leczenie doros³ych pacjentów w stabilnym stanie klinicznym z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca lub bezobjawow¹ niewydolnoœci¹ skurczow¹ lewej komory po œwie¿o przebytym (12 h - 10
dni) zawale miêœnia sercowego (patrz ChPL). Niewydolnoœæ serca. Leczenie doros³ych pacjentów z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca, gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane, lub u pacjentów nietoleruj¹cych b-adrenolityków jako terapia wspomagaj¹ca leczenie inhibitorami ACE wówczas, gdy nie mo¿na zastosowaæ antagonistów
receptora mineralokortykoidowego (patrz ChPL). WP: Nadciœnienie têtnicze inne
ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.;
Aurovitas
leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+

AuroValsart: tabl. powl. 80 mg - 28 szt. NOWOŒÆ

Rx

100%

8,92
2,68
bezp³.
100% 16,96
AuroValsart HCT: tabl. powl. 160/12,5 mg - 28 szt.
Rx 30%(1) 5,09
NOWOŒÆ
S(2)
bezp³.
100% 16,96
AuroValsart HCT: tabl. powl. 160/25 mg - 28 szt.
Rx 30%(1) 5,09
NOWOŒÆ
S(2)
bezp³.
Valsartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia
têtniczego u osób doros³ych. Produkt z³o¿ony o ustalonej dawce jest wskazany do
stosowania u pacjentów, u których ciœnienie têtnicze krwi nie jest wystarczaj¹co
kontrolowane za pomoc¹ monoterapii walsartanem lub hydrochlorotiazydem (patrz
ChPL). (2) Pacjenci 75+
Aurovitas

100% 27,44
Rx
- (IR): tabl. powl. 1 g - 14 szt. u
50%(1) 14,86
Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Lek wskazany jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne zapalenie zatok
(w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia przez zwierzêta,
ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia
koœci i stawów, w szczególnoœci zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê
oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka PharmaVitae Auroverin MR: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde

Augmentin®

Rx

Rx 100%
Rx 100%

100% 14,35
AuroDulox: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 28 szt. u Rx
30%(1)
4,31
100% 27,09
AuroDulox: kaps. dojelitowe, twarde 60 mg - 28 szt. u Rx
30%(1)
8,13
Duloxetine (1) Leczenie du¿ych zaburzeñ depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2,
F33.3 wg ICD-10)
W: Leczenie du¿ych zaburzeñ depresyjnych. Leczenie bólu w obwodowej neuropatii cukrzycowej. Leczenie zaburzeñ lêkowych uogólnionych. Produkt jest wskazany
do stosowania u doros³ych.
Aurovitas

X
100% 14,87
Rx
- (IR): tabl. powl. 625 mg - 14 szt. u
50%(1)
7,68
100% 27,50
Rx
Augmentin® - (IR): tabl. powl. 1 g - 14 szt. u
(1)
50%
14,92
100% 27,50
Rx
Augmentin® - (IR): tabl. powl. 1 g - 14 szt. u
50%(1) 14,92
Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Produkt leczniczy wskazany jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne
zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne
zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek;
zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich, szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia
przez zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cz- AuroValsart HCT: tabl. powl. 80/12,5 mg - 28 szt.
nej; zaka¿enia koœci i stawów, w szczególnie zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ NOWOŒÆ
pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka

Rx 100%

X

Rx

Augmentin®

12,25 Aulin®: granulat do przyg. zaw. 100 mg - 30 sasz. u

Augmentin®: prosz. do przyg. zaw. doust. 457 mg/5 ml Rx 100%
- 1 but. 35 ml u

Rx

Inpharm

Augmentin® - (IR): tabl. powl. 625 mg - 14 szt. u

Aurex 20: tabl. powl. 20 mg - 20 szt. u
Aurex 40: tabl. powl. 40 mg - 20 szt. u

X Citalopram

100% 17,20
50%(1) 10,01
100% 27,39
Rx
Augmentin® - (IR): tabl. powl. 1 g - 14 szt. u
50%(1) 14,81
100% 27,44
Rx
Augmentin® - (IR): tabl. powl. 1 g - 14 szt. u
50%(1) 14,86
Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Produkt leczniczy wskazany jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne
zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne
zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek;
zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich, szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia
przez zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia koœci i stawów, w szczególnie zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ
pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka

Rx 100%

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

X

100% 13,37
50%(1)
7,98
100% 17,40
Rx
Augmentin®: tabl. powl. 625 mg - 14 szt. u
50%(1) 10,21
100% 30,61
®
Rx
Augmentin : tabl. powl. 1 g - 14 szt. u
50%(1) 18,03
100% 37,17
Rx
Augmentin®: tabl. powl. 1 g - 20 szt. u
50%(1) 19,20
Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Produkt 625 mg, 1000 mg, 457 mg/5 ml.
Produkt leczniczy wskazany jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u
dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe
zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich, szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia przez zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem
tkanki ³¹cznej; zaka¿enia koœci i stawów, w szczególnie zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y
wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. Produkt 375 mg. Lek wskazany jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ
bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zapalenie
tkanki ³¹cznej; uk¹szenia przez zwierzêta; ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê
zapaleniem tkanki ³¹cznej. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Augmentin®: tabl. powl. 375 mg - 21 szt. u

Augmentin® ES: prosz. do przyg. zaw. doust.
642,9 mg/5 ml - 1 but. 100 ml u
27,84 Augmentin® ES: prosz. do przyg. zaw. doust.
13,94 642,9 mg/5 ml - 1 but. 50 ml u

Auglavin PPH Extra: prosz. do przyg. zaw. doust.
(600 mg+ 42,9 mg)/5 ml - 1 but. 100 ml u

Amoxicillin + Clavulanic acid

Augmentin®: prosz. do przyg. zaw. doust. 457 mg/5 ml Rx 100%
- 1 but. 70 ml u
Augmentin®: prosz. do przyg. zaw. doust. 457 mg/5 ml Rx 100%
- 1 but. 140 ml u

30,79
Augmentin® - (IR): tabl. powl. 625 mg - 14 szt. u
74,99

Exeltis Poland Sp. z o.o.

Atywia Daily: tabl. powl. 0,03 mg+ 2 mg - 28 szt.
Atywia Daily: tabl. powl. 0,03 mg+ 2 mg - 84 szt.

Augmentin MFF®: prosz. do przyg. zaw. doust.
(400 mg+ 57 mg)/5 ml - 1 but. 35 ml u
Augmentin MFF®: prosz. do przyg. zaw. doust.
(400 mg+ 57 mg)/5 ml - 1 but. 140 ml u
Augmentin MFF®: prosz. do przyg. zaw. doust.
(400 mg+ 57 mg)/5 ml - 1 but. 70 ml u
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Atroz

200 mg - 30 szt.
Auroverin MR: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde
200 mg - 60 szt.

Rx 30%(1)
S(2)

Rx 100%
Rx 100%

Mebeverine hydrochloride

19,59
35,74
Aurovitas

100% 30,33
R(1)
8,19
100% 52,56
Rx (1)
Auroxetyn : kaps. twarde 18 mg - 28 szt.
R
10,14
100% 72,54
Rx (1)
Auroxetyn : kaps. twarde 25 mg - 28 szt.
R
12,38
100% 113,26
Rx (1)
Auroxetyn : kaps. twarde 40 mg - 28 szt.
R
15,09
Atomoxetine hydrochloride (1) Nadpobudliwoœæ psychoruchowa z deficytem
uwagi oraz ze wspó³istniej¹cymi chorobami, takimi jak: tiki, zespó³ Tourette’a, zaburzenia lêkowe lub z udokumentowan¹ nietolerancj¹ b¹dŸ niepowodzeniem terapii
lekami psychostymuluj¹cymi jako element pe³nego programu leczenia u dzieci od 6.
roku ¿ycia oraz u m³odzie¿y
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nadpobudliwoœci psychoruchowej z
deficytem uwagi (ADHD) u dzieci w wieku 6 lat i starszych, u m³odzie¿y i u doros³ych
jako element kompleksowego programu leczenia. Leczenie powinno byæ rozpoczête przez lekarza specjalistê w leczeniu ADHD, takiego jak pediatra, psychiatra dzieci
i m³odzie¿y lub psychiatra. Diagnozê nale¿y stawiaæ zgodnie z aktualn¹ klasyfikacj¹

Auroxetyn : kaps. twarde 10 mg - 28 szt.

Rx
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LEKsykon - Receptariusz

Auxil

DSM lub wytycznymi zawartymi w ICD. U osób doros³ych nale¿y potwierdziæ utrzymywanie siê objawów ADHD, które wystêpowa³y jeszcze w dzieciñstwie. Wskazane
jest potwierdzenie przez trzecia stronê. Nie nale¿y rozpoczynaæ stosowania produktu, je¿eli nie mo¿na zweryfikowaæ wystêpowania objawów ADHD w dzieciñstwie.
Rozpoznanie nie mo¿e opieraæ siê jedynie na stwierdzeniu obecnoœci jednego lub
wiêcej objawów ADHD. Na podstawie oceny klinicznej pacjent powinien wykazywaæ
ADHD o nasileniu co najmniej umiarkowanym, na co wskazuje co najmniej umiarkowane zaburzenie funkcjonowania w 2 lub wiêcej œrodowiskach [na przyk³ad funkcjonowania w spo³eczeñstwie, w szkole i/lub w pracy] wp³ywaj¹ce na kilka aspektów
¿ycia danej osoby. Pe³en program leczenia zazwyczaj obejmuje dzia³ania psychologiczne, edukacyjne i spo³eczne. Celem programu jest stabilizacja pacjentów z zespo³em zachowañ, które mog¹ obejmowaæ objawy takie jak: d³ugotrwale
utrzymuj¹ce siê trudnoœci w d³u¿szym skupieniu uwagi, rozpraszanie uwagi, niestabilnoœæ emocjonalna, impulsywnoœæ, nadpobudliwoœæ o umiarkowanym lub ciê¿kim
nasileniu, nieznaczne objawy neurologiczne i nieprawid³owe wyniki badania EEG.
Zdolnoœæ uczenia siê mo¿e byæ zaburzona lub nie. Nie u wszystkich pacjentów z tym
zespo³em jest wskazane leczenie farmakologiczne. Decyzjê o zastosowaniu produktu nale¿y podj¹æ po szczegó³owej ocenie ciê¿koœci objawów i zaburzeñ w stosunku do wieku pacjenta i utrzymywania siê objawów.
Aurovitas

Auxilen: inj./inf. [roztw.] 50 mg/2ml - 5 amp. 2 ml u
Dexketoprofen

Rx 100%

25,00
AS Kalceks

100%
3,89
Rx R(1)
Avamina: tabl. powl. 500 mg - 30 szt.
3,41
(2)
S
bezp³.
100%
7,20
Rx R(1)
Avamina: tabl. powl. 500 mg - 60 szt.
3,20
S(2)
bezp³.
100% 10,03
Rx R(1)
Avamina: tabl. powl. 500 mg - 90 szt.
3,20
S(2)
bezp³.
100%
6,53
Rx R(1)
Avamina: tabl. powl. 850 mg - 30 szt.
3,47
S(2)
bezp³.
100% 12,00
Rx R(1)
Avamina: tabl. powl. 850 mg - 60 szt.
3,20
S(2)
bezp³.
100% 16,21
Rx R(1)
Avamina: tabl. powl. 850 mg - 90 szt.
4,08
S(2)
bezp³.
100%
7,93
Rx R(1)
Avamina: tabl. powl. 1000 mg - 30 szt.
3,77
S(2)
bezp³.
100% 13,71
Rx R(1)
Avamina: tabl. powl. 1000 mg - 60 szt.
3,20
S(2)
bezp³.
100% 18,79
Rx R(1)
Avamina: tabl. powl. 1000 mg - 90 szt.
4,80
S(2)
bezp³.
Metformin hydrochloride (1) Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przypadkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2, zw³aszcza u pacjentów oty³ych, gdy za pomoc¹ diety i
æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ w³aœciwego stê¿enia glukozy we krwi. U doros³ych tabl. powl. mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insulin¹. U dzieci w wieku powy¿ej 10 lat i
m³odzie¿y tabl. powl. mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z insulin¹.
Wykazano zmniejszenie powik³añ cukrzycy u pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 i nadwag¹, leczonych chlorowodorkiem metforminy jako lekiem 1-szego rzutu, po niepowodzeniu leczenia diet¹.
Bioton
100%
8,94
Avamina SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 30 szt. Rx R(1)
8,46
(2)
S
bezp³.
100% 16,95
Avamina SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 60 szt. Rx R(1) 12,79
S(2)
bezp³.
100% 22,41
Avamina SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 90 szt. Rx R(1) 14,57
S(2)
bezp³.
100% 29,36
Avamina SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg
Rx R(1) 17,84
- 120 szt.
S(2)
bezp³.
100% 12,81
Avamina SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg - 30 szt. Rx R(1) 10,49
S(2)
bezp³.
100% 23,59
(1)
Avamina SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg - 60 szt. Rx R
15,75
S(2)
bezp³.
100% 16,20
Avamina SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg
Rx R(1) 12,04
- 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 31,74
Avamina SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg
(1)
Rx R
20,22
- 60 szt.
S(2)
bezp³.
Metformin hydrochloride (1) Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przypadkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹. Metforminê w postaci tabl. o przed³. uwalnianiu mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w
skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insulin¹. Bioton

100%

13,46
7,15
S(2)
bezp³.
100% 25,46
Rx 30%(1) 12,85
Avasart: tabl. powl. 160 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Valsartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze: leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego. Niewydolnoœæ serca: leczenie doros³ych pacjentów z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca, gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane, lub u pacjentów nietoleruj¹cych
b-adrenolityków jako terapia wspomagaj¹ca leczenie inhibitorami ACE wówczas,
gdy nie mo¿na zastosowaæ antagonistów receptora mineralokortykoidowego. WP:
Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Polfarmex

wracaj¹c¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego (SR) okreœlonego w badaniach klinicznych jako dwa lub wiêcej zaostrzeñ choroby (nawrotów) w czasie ostatnich 3 lat bez
oznak postêpu choroby miêdzy nawrotami; lek spowalnia postêp niesprawnoœci i
zmniejsza czêstoœæ nawrotów; pacjentów, u których wyst¹pi³ pojedynczy przypadek
demielinizacji z czynnym procesem zapalnym, którego ciê¿koœæ kwalifikuje do leczenia podawanymi do¿ylnie kortykosteroidami, jeœli alternatywna diagnoza zosta³a
wykluczona i jeœli istnieje du¿e ryzyko rozwoju klinicznie zdefiniowanego stwardnienia rozsianego. Produkt leczniczy nale¿y odstawiæ u pacjentów, u których rozwinie
Biogen
siê postêpuj¹ce SR.

100% 18,02
Rx 30%(1) 5,41
Avasart Plus: tabl. powl. 5/160 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 11,08
(1)
Rx 30%
Avasart Plus: tabl. powl. 5/80 mg - 28 szt.
4,77
S(2)
bezp³.
100% 21,26
Rx 30%(1) 8,65
Avasart Plus: tabl. powl. 10/160 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Amlodipine + Valsartan (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego.
Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u osób doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas monoterapii amlodypin¹ lub
walsartanem. (2) Pacjenci 75+
Polfarmex

Ethinylestradiol + Drospirenone

Avasart: tabl. powl. 80 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

100% 1230,39
inf. [konc. do przyg. roztw.] 100 mg/4 ml
Rx-z B(1) bezp³.
- 1 fiol. 4 ml
B(2)
bezp³.
100% 4921,56
Avastin®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 400 mg/16 ml
Rx-z (2)
- 1 fiol. 16 ml
B
bezp³.
Bevacizumab (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci
zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD) (2) Chemioterapia ICD-10:
C.82.a.; C.82.b.; C.82.c.; C.82.d.
W: Bewacyzumab w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na fluoropirymidynie jest
wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem okrê¿nicy lub odbytnicy z przerzutami. Terapia skojarzona produktem z chemioterapi¹ opart¹ o paklitaksel jest wskazana jako
leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianym rakiem piersi. W celu uzyskania
dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora HER2. Terapia skojarzona z kapecytabin¹ jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianym
rakiem piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w tym taksany lub antracykliny,
nie zosta³ uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy otrzymali taksany lub antracykliny
w ramach leczenia uzupe³niaj¹cego w czasie ostatnich 12 m-cy nie powinni byæ leczeni produktem w skojarzeniu z kapecytabin¹. W celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora HER2. Bewacyzumab w skojarzeniu z
chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny jest wskazany w leczeniu pierwszego
rzutu u pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym
stopniu p³askonab³onkowa. Produkt w skojarzeniu z interferonem a-2a jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym i/lub rozsianym rakiem nerki. Bewacyzumab w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest
wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym (w stadium
IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO) nab³onkowym rakiem jajnika, rakiem jajowodu i
pierwotnym rakiem otrzewnej. Bewacyzumab w skojarzeniu z karboplatyn¹ i gemcytabin¹ lub w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu
doros³ych pacjentów z pierwszym nawrotem wra¿liwego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na
receptor dla VEGF. Bewacyzumab w skojarzeniu z paklitakselem, topotekanem lub
pegylowan¹ liposomaln¹ doksorubicyn¹ jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nawrotem opornego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub
pierwotnego raka otrzewnej, którzy otrzymali wczeœniej nie wiêcej ni¿ dwa schematy
chemioterapii i u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor dla VEGF. Bewacyzumab, w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyn¹ lub alternatywnie u pacjentek, które nie mog¹ byæ
leczone zwi¹zkami platyny, w skojarzeniu z paklitakselem i topotekanem, jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentek z przetrwa³ym, nawrotowym lub przerzutowym
rakiem szyjki macicy.
Roche Registration

Avastin®:

Avaxim 160 U: inj. [zaw.] 160 j.m.
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml

Rx 100% 157,00

Hepatitis A vaccine

Sanofi Pasteur

100%
7,64
Rx 30%(1) 6,25
Avedol: tabl. powl. 6,25 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 10,46
(1)
Rx 30%
Avedol: tabl. powl. 12,5 mg - 30 szt. u
7,69
S(2)
bezp³.
100% 14,36
Rx 30%(1) 8,81
Avedol: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Carvedilol (1) Udokumentowana niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II – NYHA
IV WP: Zastoinowa niewydolnoœæ serca w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
W: Nadciœnienie têtnicze samoistne. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa. Leczenie wspomagaj¹ce umiarkowanej do ciê¿kiej stabilnej niewydolnoœci serca.

Avodart: kaps. miêkkie 0,5 mg - 30 szt.
Dutasteride

Rx 100%

Ethinylestradiol + Drospirenone

Axia Conti: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 28 szt.

Rx 100%

Ethinylestradiol + Drospirenone

Axia Forte: tabl. powl. 0,03 mg+ 3 mg - 21 szt.
Axia Forte Plus : tabl. powl. 0,03 mg+ 3 mg - 28 szt.

Rx 100%
Rx 100%

19,44
Adamed

Rx 100%

19,44
Adamed

Rx 100%

Ciclopirox

Axotret: kaps. miêkkie 10 mg - 30 szt. u
Axotret: kaps. miêkkie 20 mg - 30 szt. u
Axotret: kaps. miêkkie 20 mg - 60 szt. u

19,44
Adamed

Ethinylestradiol + Drospirenone

Axopirox: lakier do paznokci leczniczy 80 mg/g
- 1 but. 6,6 ml

19,44
Adamed

Ethinylestradiol + Drospirenone

Axia Plus: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 28 szt.

19,44
Adamed

64,56

Aristo Pharma

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Isotretinoin

46,90
59,80
99,20

Aristo Pharma

100%
5,79
Rx R(1)
Axtil®: tabl. 2,5 mg - 30 szt. u
3,71
S(2)
bezp³.
100% 11,27
Rx R(1)
Axtil®: tabl. 5 mg - 30 szt. u
7,12
S(2)
bezp³.
100% 21,48
Rx R(1) 13,18
Axtil®: tabl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Ramipril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba naczyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka. Leczenie schorzeñ nerek. Cukrzycowa nefropatia k³êbuszkowa w pocz¹tkowej fazie rozpoznana na podstawie mikroalbuminurii. Rozwiniêta cukrzycowa nefropatia k³êbuszkowa rozpoznana na podstawie bia³komoczu u
pacjentów z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka schorzeñ sercowo-naczyniowych. Rozwiniêta niecukrzycowa nefropatia k³êbuszkowa rozpoznana na podstawie
bia³komoczu co najmniej 3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna w przypadku ostrego zawa³u miêœnia sercowego: zmniejszenie
œmiertelnoœci zwi¹zanej z faz¹ ostr¹ zawa³u miêœnia sercowego u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca; rozpoczêcie stosowania > 48 h po ostrym zawale miêœnia sercowego. WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w
ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Adamed

Axura®: roztw. doust. 5 mg/dawkê - 1 but. 50 g
Axura®: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
Axura®: tabl. powl. 10 mg - 56 szt.
Memantine hydrochloride

Rx-z 100% 140,00
Rx-z 100% 76,00
Rx-z 100% 135,00
Merz Pharmaceuticals

100%

12,06
4,30
S(2)
bezp³.
100% 22,28
Rx 30%(1) 6,77
Axyven: tabl. o przed³. uwalnianiu 75 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 42,40
(1)
Axyven: tabl. o przed³. uwalnianiu 150 mg - 28 szt. u Rx 30% 12,72
S(2)
bezp³.
Venlafaxine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2) Pacjenci
75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej depresji. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii spo³ecznej. Leczenie napadów paniki z agorafobi¹ lub bez agorafobii.
Aristo Pharma

Axyven: tabl. o przed³. uwalnianiu 37,5 mg - 28 szt. u

Rx 30%(1)

Azacitidine Accord: inj. [prosz. do przyg. zaw.]
25 mg/ml - 1 fiol. 100 mg u

Rx-z

100% 564,73
B(1)
bezp³.

Azacitidine (1) Chemioterapia ICD-10: C.69.a.; 69.b.
W: Produkt leczniczy wskazany do leczenia pacjentów doros³ych, niekwalifikuj¹cych siê do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. haematopoietic stem cell transplantation, HSCT), z: zespo³ami mielodysplastycznymi
(ang. myelodysplastic syndromes, MDS) o poœrednim-2 i wysokim ryzyku, zgodnie z
Miêdzynarodowym Punktowym Systemem Rokowniczym (ang. International Prognostic Scoring System, IPSS)-przewlek³¹ bia³aczk¹ mielomonocytow¹ (ang.chronic myelomonocytic leukaemia, CMML) z 10-29% blastów w szpiku, bez choroby
Polpharma mieloproliferacyjnej,-ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. acute myeloid leukaemia,
AML) z 20-30% blastów i wieloliniow¹ dysplazj¹, zgodnie z klasyfikacj¹ Œwiatowej
Rx 100% 135,00 Organizacji Zdrowia (WHO), AML z >30% blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacj¹
Accord Healthcare
GSK Pharmaceuticals SA WHO.

100% 3075,11
B(1)
bezp³.
100% 3075,11
Rx-z (1)
Avonex: inj. [roztw.] 30 µg /0,5ml - 4 wstrzyk. u
B
bezp³.
Avamys®: aerozol do nosa 27,5 µg - 1 op. 120 dawek Rx 100% 39,50 Interferon beta-1a (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
Fluticasone propionate
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu: pacjentów ze zdiagnozowan¹ na-

Avonex: inj. [roztw.] 30 µg /0,5ml - 4 amp.-strzyk. u

Axia: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 21 szt.

Rx-z

Azacitidine Mylan: inj. [prosz. do przyg. zaw.]
25 mg/ml - 1 fiol. 100 mg u

Rx-z

100% 564,73
B(1)
bezp³.

Azacitidine (1) Chemioterapia ICD-10: C.69.a.; 69.b.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia niekwalifikuj¹cych siê do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. HSCT), doros³ych pacjentów z: zespo³ami mielodysplastycznymi (ang. MDS) o poœrednim-2 i du¿ym
ryzyku, zgodnie z Miêdzynarodowym Punktowym Systemem Rokowniczym (ang.

LEKsykon - Receptariusz

IPSS), przewlek³¹ bia³aczk¹ mielomonocytow¹ (ang. CMML) z 10-29% blastów w
szpiku, bez choroby mieloproliferacyjnej, ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) z
20-30% blastów i wieloliniow¹ dysplazj¹, zgodnie z klasyfikacj¹ Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), AML z >30% blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacj¹ WHO.

dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlek³ego zapalenia
oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciê¿kiego zapalenie p³uc, w tym œródmi¹¿szowe.
Zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich: ró¿a, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumieñ wêdruj¹cy - Erythema migrans (pierwszy objaw boreliozy z Lyme); tr¹dzik
Mylan IRE Healthcare pospolity (Acne vulgaris) o umiarkowanym nasileniu, wy³¹cznie u doros³ych. Choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹: niepowik³ane zaka¿enia wywo³ane przez Chlamydia
100%
544,32 trachomatis. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne miejscowe wytyczne dotycz¹ce prawid³oAzacitidine Pharmascience: inj. [prosz. do przyg.
Rx-z (1)
zaw.] 25 mg/ml - 1 fiol. 100 mg u
B
bezp³. wego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza
Polfa Tarchomin SA
100% 816,48
Azacitidine Pharmascience: inj. [prosz. do przyg.
Rx-z (1)
8,85
zaw.] 25 mg/ml - 1 fiol. 150 mg u
B
bezp³. Azithromycin Aurovitas: tabl. powl. 250 mg - 6 szt. Rx 100%
Azithromycin Aurovitas: tabl. powl. 500 mg - 3 szt. Rx 100% 8,17
Azacitidine (1) Chemioterapia ICD-10: C.69.a.; 69.b.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia niekwalifikuj¹cych siê do prze- Azithromycin Aurovitas: tabl. powl. 500 mg - 6 szt. Rx 100% 14,84
szczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. HSCT), doros³ych pa- Azithromycin
Aurovitas
cjentów z: zespo³ami mielodysplastycznymi (ang. MDS) o poœrednim-2 i du¿ym
ryzyku, zgodnie z Miêdzynarodowym Punktowym Systemem Rokowniczym (ang.
100%
9,47
Rx
Azithromycin
Genoptim:
tabl.
powl.
500
mg
3
szt.
IPSS), przewlek³¹ bia³aczk¹ mielomonocytow¹ (ang. CMML) z 10-29% blastów w
50%(1)
5,12
szpiku, bez choroby mieloproliferacyjnej, ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) z
20-30% blastów i wieloliniow¹ dysplazj¹, zgodnie z klasyfikacj¹ WHO, AML z >30% Azithromycin (1) W: Leczenie nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych wywo³anych
blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacj¹ WHO.
Pharmascience International Limited przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê: zaka¿enia dolnych dróg oddechowych: zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli i pozaszpitalne zapalenie p³uc o
100% 542,05 przebiegu lekkim do umiarkowanego; zaka¿enia górnych dróg oddechowych: zapalAzacitidine Sandoz: inj. [prosz. do przyg. zaw.]
Rx-z (1)
100 mg - 1 fiol. u
B
bezp³. enie zatok, zapalenie gard³a lub migda³ków; ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich o przebiegu lekkim do umiarkowanego, np. zapaleAzacitidine (1) Chemioterapia ICD-10: C.69.a.; 69.b.
nie mieszków w³osowych, zapalenie tkanki ³¹cznej, ró¿a; niepowik³ane zapalenie
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów, którzy nie cewki moczowej i b³ony œluzowej szyjki macicy, wywo³ane przez Chlamydia trachokwalifikuj¹ siê do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. matis. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce prawid³owego stosowania
HSCT), z: zespo³ami mielodysplastycznymi (ang. MDS) o poœrednim-2 i wysokim leków przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza
Synoptis Pharma
ryzyku, zgodnie z Miêdzynarodowym Punktowym Systemem Rokowniczym (ang.
Rx 100% 11,15
IPSS), przewlek³¹ bia³aczk¹ mielomonocytow¹ (ang. chronic myelomonocytic leu- Azithromycin Krka: tabl. powl. 500 mg - 3 szt.
kaemia, CMML) z 10-29% blastów w szpiku, bez choroby mieloproliferacyjnej, ostr¹ Azithromycin
Krka
bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) z 20-30% blastów i wieloliniow¹ dysplazj¹, zgodnie z
100% 15,92
klasyfikacj¹ WHO). AML z >30% blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacj¹ WHO. AzitroLek: prosz. do przyg. zaw. doust. 100 mg/5 ml
Rx
Sandoz GmbH - 1 but. 20 ml
50%(1) 12,28
100% 430,92 AzitroLek: prosz. do przyg. zaw. doust. 200 mg/5 ml
Azacitidine STADA: inj. [prosz. do sporz. zaw.]
100% 26,28
Rx-z (1)
Rx
25 mg/ml - 1 fiol. 100 mg u
B
bezp³. - 1 but. 20 ml
50%(1) 18,99
Azacitidine (1) Chemioterapia ICD-10: C.69.a.; 69.b.
100% 38,81
AzitroLek: prosz. do przyg. zaw. doust. 200 mg/5 ml
Rx
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów, niekwalifiku50%(1) 25,14
j¹cych siê do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. HSCT) - 1 but. 37,5 ml
z: zespo³ami mielodysplastycznymi (ang. MDS) o poœrednim-2 i wysokim ryzyku, AzitroLek: prosz. do przyg. zaw. doust. 200 mg/5 ml
100% 31,23
Rx
zgodnie z Miêdzynarodowym Punktowym Systemem Rokowniczym (ang. IPSS), - 1 but. 30 ml
50%(1) 20,29
przewlek³¹ bia³aczk¹ mielomonocytow¹ (ang. CMML) z 10-29% blastów w szpiku,
bez choroby mieloproliferacyjnej, ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) z 20-30% Azithromycin (1) W: Lek wskazany jest w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ, wyblastów i wieloliniow¹ dysplazj¹, zgodnie z klasyfikacj¹ Œwiatowej Organizacji Zdro- wo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê: ostre bakteryjne zapalenie zatok obocznych nosa (w³aœciwie rozpoznane); ostre bakteryjne zapalenie ucha
wia (WHO), AML z >30% blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacj¹ WHO.
Stada Arzneimittel œrodkowego (w³aœciwie rozpoznane); zapalenie gard³a, zapalenie migda³ków; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); ³agodne do
Rx 100% 37,10 umiarkowanie ciê¿kiego pozaszpitalne zapalenie p³uc; zaka¿enia skóry i tkanek
Azalia®: tabl. powl. 75 µg - 28 szt.
Desogestrel
Gedeon Richter miêkkich; niepowik³ane zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywo³ane przez
Chlamydia trachomatis. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciweAzarga: krople do oczu (10 mg+ 5 mg)/ml - 1 but. 5 ml Rx 100% 95,13 go stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza
Sandoz GmbH
Brinzolamide + Timolol
Novartis Europharm Limited
100% 21,32
Rx
100% 18,50 AzitroLek: tabl. powl. 250 mg - 6 szt.
50%(1) 16,97
Rx R(1)
Azathioprine VIS: tabl. 50 mg - 30 szt.
5,42
100% 18,49
Rx
B(2)
2,22 AzitroLek: tabl. powl. 500 mg - 3 szt.
50%(1) 14,14
100% 29,02
Rx 100% 19,24
AzitroLek: tabl. powl. 500 mg - 6 szt.
Rx R(1)
Azathioprine VIS: tabl. 50 mg - 50 szt.
5,09 Azithromycin (1) W: Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w nastêpuj¹cych zaka(2)
B
1,89 ¿eniach, wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê: ostre bakterAzathioprine (1) W: Produkt leczniczy jest lekiem immunosupresyjnym. Stosowa- yjne zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre bakteryjne zapalenie ucha œrodny jest w monoterapii lub czêœciej w skojarzeniu z innymi lekami (zazwyczaj kortyko- kowego (w³aœciwie rozpoznane); zapalenie gard³a, zapalenie migda³ków; zaostrzesteroidami). W chorobach o pod³o¿u autoimmunologicznym, takich jak: toczeñ ru- nie przewlek³ego zapalenie oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); lekkie do umiarkowamieniowaty uk³adowy, ciê¿kie reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie skór- nie ciê¿kiego pozaszpitalne zapalenie p³uc; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich; nieno-miêœniowe, zapalenie wielomiêœniowe, guzkowe zapalenie oko³otêtnicze, pê- powik³ane zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywo³ane przez Chlamydia
cherzyca zwyczajna-piodermia zgorzelinowa, autoimmunologiczna niedokrwistoœæ trachomatis. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowaSandoz GmbH
hemolityczna, przewlek³a oporna plamica ma³op³ytkowa, autoimmunologiczne prze- nia leków przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza
wlek³e zapalenie w¹troby; azatioprynê stosuje siê, gdy: choroby te s¹ oporne na kor100% 13,94
Rx
tykosteroidy, kortykosteroidy s¹ przeciwwskazane, lub konieczne by³oby leczenie AzitroLek - (IR): tabl. powl. 250 mg - 6 szt.
50%(1)
9,59
kortykosteroidami w dawkach powoduj¹cych ciê¿kie dzia³ania niepo¿¹dane. U pacjentów, u których wystêpuj¹ dzia³ania niepo¿¹dane, azatioprynê stosuje siê w celu
100% 13,94
Rx
AzitroLek
(IR):
tabl.
powl.
500
mg
3
szt.
zmniejszenia dawek podtrzymuj¹cych steroidów. Dzia³ania terapeutyczne wyst¹piæ
50%(1)
9,59
mog¹ po kilku tyg. lub m-cach leczenia. Po przeszczepieniu narz¹dów takich jak:
nerki, serce i w¹troba. Produkt leczniczy stosuje siê, aby wyd³u¿yæ czas prze¿ycia Azithromycin (1) W: Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w nastêpuj¹cych zakaprzeszczepianych narz¹dów oraz w celu zmniejszenia dawek kortykosteroidów nie- ¿eniach, wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê: ostre bakterzbêdnych po przeszczepieniu nerek. WP: Nieswoiste zapalenie jelit inne ni¿ o pod- yjne zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre bakteryjne zapalenie ucha œrod³o¿u autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 r¿.; nefropatia IgA inna ni¿ o pod³o¿u au- kowego (w³aœciwie rozpoznane); zapalenie gard³a, zapalenie migda³ków; zaostrzetoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 r¿.; zapalenie naczyñ inne ni¿ o pod³o¿u nie przewlek³ego zapalenie oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); lekkie do umiarkowaautoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 r¿.; choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okre- nie ciê¿kiego pozaszpitalne zapalenie p³uc; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich; nieœlone w ChPL; stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek; sarko- powik³ane zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywo³ane przez Chlamydia
idoza; œródmi¹¿szowe zapalenie p³uc - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w trachomatis. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowaDelfarma
ChPL; ziarniniakowe choroby p³uc - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL nia leków przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza
(2) Nowotwory z³oœliwe
Vis
100% 14,52
Rx
AzitroLek
(IR):
tabl.
powl.
250
mg
6
szt.
100% 18,43
50%(1) 10,17
Rx
Azibiot®: tabl. powl. 500 mg - 3 szt.
50%(1) 14,08
100% 14,52
Rx
Azithromycin (1) W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu nastêpuj¹cych AzitroLek - (IR): tabl. powl. 500 mg - 3 szt.
50%(1) 10,17
zaka¿eñ wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê: zaka¿enia
górnych dróg oddechowych: zapalenie zatok, zapalenie gard³a i migda³ków; ostre Azithromycin (1) W: Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w nastêpuj¹cych zakazapalenie ucha œrodkowego; zaka¿enia dolnych dróg oddechowych: bakteryjne za- ¿eniach, wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê: ostre bakterpalenie oskrzeli i zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, zewn¹trzszpitalne yjne zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre bakteryjne zapalenie ucha œrodzapalenie p³uc; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich: rumieñ wêdruj¹cy-Erythema mi- kowego (w³aœciwie rozpoznane); zapalenie gard³a, zapalenie migda³ków; zaostrzegrans (pierwszy objaw boreliozy z Lyme),ró¿a, liszajec, wtórne ropne zapalenie skó- nie przewlek³ego zapalenie oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); lekkie do umiarkowary; choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹: niepowik³ane zapalenie cewki moczowej, nie ciê¿kiego pozaszpitalne zapalenie p³uc; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich; niezapalenie szyjki macicy, wywo³ane przez Chlamydia trachomatis. Nale¿y uwzglêd- powik³ane zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywo³ane przez Chlamydia
niæ oficjalne miejscowe wytyczne dotycz¹ce prawid³owego stosowania œrodków trachomatis. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowaInpharm
przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza
Krka nia leków przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza

Azilect: tabl. 1 mg - 28 szt.
Rasagiline

100% 13,37
50%(1)
9,02
Azithromycin (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu zaka¿eñ, wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê. Zaka¿enia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gard³a, zapalenie migda³ków podniebiennych, zapalenie zatok. Ostre zapalenie ucha œrodkowego. Zaka¿enia dolnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli,
lekkie do umiarkowanie ciê¿kiego œródmi¹¿szowe oraz pêcherzykowe zapalenie
p³uc. Zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich: rumieñ wêdruj¹cy (pierwszy objaw boreliozy z Lyme); ró¿a, liszajec, wtórnie zaka¿one ropne zapalenie skóry; tr¹dzik pospolity
(Acne vulgaris) o umiarkowanym nasileniu, wy³¹cznie u doros³ych. Choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹: niepowik³ane stany zapalne cewki moczowej oraz szyjki macicy wywo³ywane przez Chlamydia trachomatis. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu pro-

Rx 100% 400,00 Azitrox 500: tabl. powl. 500 mg - 3 szt.

Teva Pharmaceuticals Polska

100% 21,89
50%(1) 17,54
100% 13,95
Rx
Azimycin®: tabl. powl. 500 mg - 3 szt.
50%(1)
9,60
Rx 100% 15,10
Azimycin®: tabl. powl. 500 mg - 6 szt.
Azithromycin (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu wymienionych
ni¿ej zaka¿eñ, wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê. Zaka¿enia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gard³a, zapalenie migda³ków, zapalenie zatok. Ostre zapalenie ucha œrodkowego. Zaka¿enia dolnych

Azimycin®: tabl. powl. 250 mg - 6 szt.
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Azaci

Rx

Rx

duktem leczniczym, nale¿y uwzglêdniæ oficjalne zalecenia dotycz¹ce stosowania leZentiva
ków przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza

Azitrox Z: prosz. do przyg. zaw. doust. 200 mg/5 ml
- 1 but. 30 ml

Rx 100%

Azithromycin

17,10
Zentiva

100%

Azopt: krople do oczu [zaw.] 10 mg/ml - 1 but. 5 ml u

Rx R(1)

32,29
10,09
bezp³.

S(2)
Brinzolamide (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Preparat jest wskazany do obni¿ania podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego w przypadku: nadciœnienia ocznego, jaskry z otwartym k¹tem przes¹czania w
monoterapii u pacjentów doros³ych nie reaguj¹cych na leczenie b-blokerami lub u
pacjentów doros³ych, u których b-blokery s¹ przeciwwskazane; oraz w leczeniu skojarzonym z b-blokerami lub analogami prostaglandyn.
Novartis Europharm Limited
100% 22,40
50%(1) 18,05
100% 13,37
Rx
Azycyna: tabl. powl. 500 mg - 3 szt.
50%(1)
9,02
Rx 100% 20,30
Azycyna: tabl. powl. 500 mg - 6 szt.
Rx 100% 52,16
Azycyna: tabl. powl. 500 mg - 12 szt.
Azithromycin (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu zaka¿eñ wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê. Zaka¿enia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gard³a, zapalenie migda³ków, zapalenie zatok.
Ostre zapalenie ucha œrodkowego. Zaka¿enia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciê¿kiego zapalenie p³uc, w tym œródmi¹¿szowe. Zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich: ró¿a, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumieñ wêdruj¹cy - Erythema
migrans (pierwszy objaw boreliozy z Lyme); tr¹dzik pospolity (Acne vulgaris) o
umiarkowanym nasileniu, wy³¹cznie u doros³ych. Choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹: niepowik³ane zaka¿enia wywo³ane przez Chlamydia trachomatis. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne miejscowe wytyczne dotycz¹ce prawid³owego stosowania leków
Adamed
przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza

Azycyna: tabl. powl. 250 mg - 6 szt.

Rx

100% 21,42
50%(1) 14,13
100% 25,90
Azycyna: zaw. doust. [granulat] 200 mg/5 ml
Rx
- 1 but. 30 ml
50%(1) 14,96
Azithromycin (1) W: Lek jest wskazany w leczeniu wymienionych ni¿ej zaka¿eñ,
wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê. Zaka¿enia górnych
dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gard³a, zapalenie migda³ków, zapalenie
zatok. Ostre zapalenie ucha œrodkowego. Zaka¿enia dolnych dróg oddechowych:
ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, lekkie do
umiarkowanie ciê¿kiego zapalenie p³uc, w tym œródmi¹¿szowe. Zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich: ró¿a, liszajec oraz wtórne ropne zapalenia skóry; rumieñ wêdruj¹cy (Erythema migrans) - 1-szy objaw boreliozy z Lyme. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne miejscowe wytyczne dotycz¹ce prawid³owego stosowania œrodków przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza
Adamed

Azycyna: zaw. doust. [granulat] 200 mg/5 ml
- 1 but. 20 ml

Rx

Azypronal: tabl. powl. 500 mg - 3 szt.

Rx 100%

Azithromycin

Azytact: tabl. powl. 500 mg - 3 szt.
Azithromycin

Rx 100%

X

Tactica Pharmaceuticals

Azyter®: krople do oczu [roztw.] 15 mg/g - 6 poj. 0,25 g

Rx 100%

Azithromycin

39,99

Thea Polska

Azzalure®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 10 j.m./0,05 ml
- 1 fiol. 125 j. Speywood

Rx 100% 323,00

Botulinum A toxin

Baclofen POLPHARMA:
Baclofen POLPHARMA:
Baclofen POLPHARMA:
Baclofen POLPHARMA:

8,70

Vitama S. A.

Ipsen Poland

tabl. 10 mg - 50 szt. u
tabl. 10 mg - 100 szt. u
tabl. 25 mg - 50 szt. u
tabl. 25 mg - 100 szt. u

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

Baclofen

Bactrazol: tabl. powl. 500 mg - 3 szt.

18,56
34,03
28,80
52,93
Polpharma

Rx 100%

Azithromycin

10,00
Teva B.V.

100% 12,51
50%(1)
6,26
Rx 100%
Bactrim®: tabl. 480 mg - 20 szt.
X
®
Rx 100%
Bactrim forte: tabl. 960 mg - 10 szt.
X
Co-trimoxazole (1) W: Syrop. Produkt leczniczy mo¿na zastosowaæ po rozwa¿eniu stosunku korzyœci do ryzyka, sprawdzeniu danych epidemiologicznych i opornoœci bakterii. Wskazania lecznicze s¹ ograniczone do zaka¿eñ wywo³anych przez
drobnoustroje wra¿liwe na ko-trimoksazol. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu produktem leczniczym nale¿y uwzglêdniæ oficjalne zalecenia dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. Produkt leczniczy nale¿y stosowaæ w celu leczenia lub zapobiegania zaka¿eniom, wy³¹cznie w przypadkach, w których potwierdzono lub istnieje uzasadnione podejrzenie, ¿e zosta³y wywo³ane przez bakterie lub inne drobnoustroje wra¿liwe na ko-trimoksazol. W przypadku braku takich danych, w
procesie empirycznego wyboru w³aœciwej antybiotykoterapii nale¿y uwzglêdniæ lokalne uwarunkowania epidemiologiczne i dotycz¹ce lekowra¿liwoœci drobnoustrojów. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku powy¿ej 6 tyg. Wskazania do stosowania: zaka¿enie dróg oddechowych - w przypadku zaostrzenia przewlek³ego zapalenia oskrzeli; zapalenie ucha œrodkowego;
zaka¿enie przewodu pokarmowego, w tym dur brzuszny i biegunki podró¿nych; leczenie i profilaktyka (pierwotna i wtórna) zapalenia p³uc wywo³anego przez Pneumocystis jirovecii u doros³ych i dzieci, w szczególnoœci u osób z ciê¿kimi zaburzeniami odpornoœci; zaka¿enie uk³adu moczowego i wrzód miêkki. Tabl. Produkt leczniczy mo¿na zastosowaæ po rozwa¿eniu stosunku korzyœci do ryzyka, sprawdzeniu danych epidemiologicznych i opornoœci bakterii. Wskazania lecznicze s¹ ograniczone
do zaka¿eñ wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na ko-trimoksazol. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu produktem leczniczym nale¿y uwzglêdniæ oficjalne zalecenia
dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. Produkt nale¿y stosowaæ w celu leczenia lub zapobiegania zaka¿eniom, wy³¹cznie w przypadkach, w
których potwierdzono lub istnieje uzasadnione podejrzenie, ¿e zosta³y wywo³ane
przez bakterie lub inne drobnoustroje wra¿liwe na ko-trimoksazol. W przypadku braku takich danych, w procesie empirycznego wyboru w³aœciwej antybiotykoterapii nale¿y uwzglêdniæ lokalne uwarunkowania epidemiologiczne i dotycz¹ce lekowra¿liwoœci drobnoustrojów. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych i m³odzie¿y powy¿ej 12 lat. Wskazania do stosowania: zaka¿enie dróg oddechowych - w

Bactrim®: syrop 240 mg/5 ml - 1 but. 100 ml

Rx

22

LEKsykon - Receptariusz

Bactr

przypadku zaostrzenia przewlek³ego zapalenia oskrzeli; zapalenie ucha œrodkowego; zaka¿enie przewodu pokarmowego, w tym dur brzuszny i biegunki podró¿nych;
leczenie i profilaktyka (pierwotna i wtórna) zapalenia p³uc wywo³anego przez Pneumocystis jirovecii u doros³ych i m³odzie¿y, w szczególnoœci u osób z ciê¿kimi zaburzeniami odpornoœci; zaka¿enie uk³adu moczowego i wrzód miêkki. WP: Zaka¿enia u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka; zaka¿enie Pneumocystis jirovecii u pacjentów z niedoborami odpornoœci – profilaktyka; zaka¿enia u pacjentów
leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka
Roche

Bactroban®: maœæ do nosa 20 mg/g - 1 tuba 3 g
Mupirocin

Rx 100%

100% 43,08
30%(1) 28,07
Dieta eliminacyjna mlekozastêpcza (1) Zespo³y wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlek³e
Nutricia

Bebilon Pepti 1 Syneo: prosz. - 1 op. 400 g

Œ¯

100% 48,90
30%(1) 18,11
Dieta eliminacyjna mlekozastêpcza (1) Zespo³y wrodzonych defektów metab59,00 olicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlek³e
Nutricia

Bebilon Pepti 2 Syneo: prosz. - 1 op. 400 g

Œ¯

GSK Pharmaceuticals SA

100% 255,79
R(1)
31,83
100% 336,87
Rx-z (1)
R
37,20
Follitropin alfa (1) Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku
poni¿ej 40 roku ¿ycia w celu uzyskania rozwoju mnogich pêcherzyków, rokuj¹cych
uzyskanie prawid³owej odpowiedzi na stymulacjê jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poni¿ej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH
powy¿ej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza siê wczeœniejszych,
niedostatecznych odpowiedzi na stymulacjê owulacji oraz bez nawracaj¹cych poronieñ z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; Brak owulacji u pacjentek w
wieku poni¿ej 40 roku ¿ycia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu
cytrynianu klomifenu, rokuj¹cych uzyskanie prawid³owej odpowiedzi na stymulacjê
jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poni¿ej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub
hormon antymüllerowski - AMH powy¿ej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) – refundacja
do 3 cykli; Stymulacja wzrostu pêcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poni¿ej 40 roku ¿ycia ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem luteinizuj¹cym LH – refundacja do 3 cykli
W: U doros³ych kobiet. Brak jajeczkowania (w tym zespó³ policystycznych jajników,
ang. PCOD) u kobiet, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu. Stymulacja rozwoju wielu pêcherzyków jajnikowych u pacjentek poddanych stymulacji owulacji w ramach technik rozrodu wspomaganego (ang. ART),
takich jak zap³odnienie pozaustrojowe (ang. IVF), dojajowodowe podanie gamet
(ang. GIFT) oraz dojajowodowe podanie zygoty (ang. ZIFT). Folitropina a w skojarzeniu z hormonem luteinizuj¹cym (LH) jest zalecana w stymulacji wzrostu pêcherzyków jajnikowych u kobiet ze znacznym niedoborem LH i FSH. W badaniach
klinicznych u tych pacjentek stê¿enie endogennego LH w surowicy wynosi³o <1,2
j.m./l. U doros³ych mê¿czyzn. Folitropina a jest stosowana jednoczeœnie z ludzk¹
gonadotropin¹ ³o¿yskow¹ (ang. hCG) do stymulacji spermatogenezy u mê¿czyzn z
wrodzonym lub nabytym hipogonadyzmem hipogonadotropowym. Gedeon Richter

tBemfola: inj. podsk. [liof.] 225 j.m./0,375 ml
- 1 wstrzyk.
tBemfola: inj. podsk. [liof.] 300 j.m./0,50 ml
- 1 wstrzyk.

Bebilon pepti MCT: prosz. do przyg. zaw. od¿ywczej Œ¯ 100% 41,75
39,00 2155 kJ/100 g - 1 puszka 450 g
30%(1) 12,53
23,00 Dieta eliminacyjna z MCT (1) Zespo³y wrodzonych defektów metabolicznych,
Mupirocin
GSK Pharmaceuticals SA alergie pokarmowe i biegunki przewlek³e
W: ¯ywienie sztuczne niemowl¹t przy przewlek³ych biegunkach opornych na leczeBaladex: syrop (30 mg+ 50 mg)/5 ml - 1 but. 150 ml u Rx 100% 24,00 nie,
alergii pokarmowej (w tym alergii na bia³ko mleka krowiego), przejœciu z ¿ywieGuaifenesin + Theophylline
Aflofarm Farmacja Polska nia pozajelitowego na ¿ywienie naturalne, niedoborze disacharydaz, resekcji jelita,
¿ywieniu
przed zabiegami i po zabiegach operacyjnych w obrêbie przewodu pokarBaqsimi: prosz. do nosa 3 mg - 1 poj. jednodawkowy Rx 100%
X
mowego (dieta bezresztkowa), zespo³ach z³ego wch³aniania (zaburzenia wch³aniaGlucagon
Eli Lilly nia i/lub trawienia bia³ek i t³uszczów), mukowiscydozie, hipoproteinemii
Baraclude®: roztw. doust. 0,05 mg/ml - 1 but. 210 ml Rx-z 100%
X (zaawansowane niedobory bia³kowo-energetyczne), gdy niemo¿liwe jest karmienie
piersi¹ lub jako uzupe³nienie karmienia naturalnego.
Nutricia
Rx-z 100%
Baraclude®: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt.
X
Rx
100% 19,99
Beclonasal
Aqua:
aerozol
do
nosa
50
µg
200
dawek
®
Rx-z 100%
Baraclude : tabl. powl. 1 mg - 30 szt.
X
Beclometasone dipropionate
Orion Corporation
Entecavir
Bristol Myers Squibb
Rx 100% 16,00
Bedicort® G: maœæ (0,5 mg+ 1 mg)/g - 1 tuba 15 g
Barium sulfuricum Medana: zaw. doust. 1 g/ml
Lz 100%
- Bedicort® G: maœæ (0,5 mg+ 1 mg)/g - 1 tuba 30 g
Rx 100% 22,00
- 1 op. 200 ml
Bausch Health
Barium sulphate
Polpharma Gentamicin sulphate + Betamethasone dipropionate
100% 3882,82 Bedicort® salic: maœæ (0,5 mg+ 30 mg)/g - 1 tuba 30 g Rx 100% 17,00
tBavencio®: inf. [konc. do sporz. roztw.] 20 mg/ml
Rx-z (1)
Benalapril® 5: tabl. 5 mg - 30 szt. u
Bausch Health
- 1 fiol. 10 ml
B
bezp³. Betamethasone dipropionate + Salicylic acid
Bactroban®: krem 20 mg/g - 1 tuba 15 g
Bactroban®: maœæ 20 mg/g - 1 tuba 15 g

Rx 100%
Rx 100%

Avelumab (1) Program lekowy: leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym, Program lekowy: leczenie raka z komórek merkla awelumabem
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w monoterapii u doros³ych pacjentów z przerzutowym rakiem z komórek Merkla (ang. MCC). Produkt leczniczy
jest wskazany do stosowania w monoterapii jako leczenie podtrzymuj¹ce pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym (ang. UC), którzy s¹ bez progresji po zastosowaniu chemioterapii
opartej na pochodnych platyny. Produkt leczniczy skojarzeniu z aksytynibem jest
wskazany jako leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym (ang. RCC).
Merck

Bazetham Retard: tabl. o przed³. uwalnianiu 0,4 mg
- 30 szt.
Bazetham Retard: tabl. o przed³. uwalnianiu 0,4 mg
- 90 szt.

100%
Rx R(1)
S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)

22,85
7,57
bezp³.
64,31
18,47
bezp³.

Bedicort® salic: roztw. na skórê (0,5 mg+ 20 mg)/g
- 1 but. 50 ml

BCG vaccine

X
X
X

AJ Vaccines A/S

100% 23,33
30%(1) 10,61
(1) Cukrzyca wymagaj¹ca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowañ
igie³ na rok dla jednego pacjenta
Becton Dickinson

BD Micro-Fine Plus 0,25x5 mm (31G): ig³y do
penów - 100 szt.

WM

100% 23,33
30%(1) 10,61
(1) Cukrzyca wymagaj¹ca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowañ
igie³ na rok dla jednego pacjenta
Becton Dickinson

BD Micro-Fine Plus 0,30x8 mm (30G): ig³y do
penów - 100 szt.

WM

100% 64,29
R(1)
3,20
BDS N: zaw. do nebulizacji 0,125 mg/ml - 20 amp. 2 ml Rx C(2) bezp³.
(3)
R
3,20
S(4)
bezp³.
100% 56,76
R(1)
3,20
BDS N: zaw. do nebulizacji 0,25 mg/ml - 20 amp. 2 ml Rx C(2) bezp³.
R(3)
3,20
S(4)
bezp³.
100% 80,21
30%(1) 24,19
Rx C(2) bezp³.
BDS N: zaw. do nebulizacji 0,5 mg/ml - 20 amp. 2 ml
R(3)
3,38
S(4)
bezp³.
Budesonide (1) W: Produkt leczniczy jest stosowany w leczeniu: astmy, gdy stosowanie inhalatorów ciœnieniowych lub proszkowych jest niew³aœciwe, zespo³u krupu ostrego zapalenia krtani, tchawicy, oskrzeli - niezale¿nie od etiologii, wi¹¿¹cego siê
z istotnym zwê¿eniem górnych dróg oddechowych, dusznoœci¹ lub „szczekaj¹cym"
kaszlem i prowadz¹cego do zaburzeñ oddychania, zaostrzenia przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc (POChP), gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do
nebulizacji jest uzasadnione. Produkt leczniczy NIE jest wskazany do stosowania w
celu zmniejszenia objawów ostrego napadu astmy lub stanu astmatycznego i bezdechu. (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a
obturacyjna choroba p³uc (4) Pacjenci 75+
Apotex Inc.

Bausch Health Enalapril maleate

Salicylic acid + Betamethasone dipropionate

Rx 100%

Ethinylestradiol + Chlormadinone acetate

Bellapan: tabl. 0,25 mg - 20 szt.

Rx 100%

Beduo: tabl. powl. 100 mg+ 100 mg - 50 szt.
Thiamine hydrochloride + Pyridoxine hydrochloride

tBelara: tabl. powl. 0,03 mg+ 2 mg - 21 szt.

Atropine sulphate

 Bellergot®: tabl. powl. 0,1 mg+ 0,3 mg+ 20 mg
- 30 szt. u

25,00
Farmapol

Rx 100%

17,50

Phenobarbital + Ergotamine + Atropa belladonna extract Herbapol Wroc³aw

Beloderm: krem 0,5 mg/g - 1 op. 30 g
Beloderm: krem 0,5 mg/g - 1 op. 15 g

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

14,99
13,99
14,99
13,99
Belupo

100% 14,74
Rx 30%(1) 4,42
Beloflow: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 40,09
Rx 30%(1) 12,03
Beloflow: tabl. powl. 5 mg - 90 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 27,60
Rx 30%(1) 8,28
Beloflow: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 75,56
Rx 30%(1) 22,67
Beloflow: tabl. powl. 10 mg - 90 szt. u
S(2)
bezp³.
Solifenacin succinate (1) Zespó³ pêcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie objawowe nagl¹cego nietrzymania moczu i/lub czêstomoczu oraz parcia nagl¹cego, które mog¹ wystêpowaæ u pacjentów z zespo³em pêcherza nadreaktywnego.
Belupo

Belogent:
Belogent:
Belogent:
Belogent:

krem (0,5 mg+ 1 mg)/g - 1 tuba 30 g
krem (0,5 mg+ 1 mg)/g - 1 tuba 15 g
maœæ (0,5 mg+ 1 mg)/g - 1 tuba 30 g
maœæ (0,5 mg+ 1 mg)/g - 1 tuba 15 g

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

Betamethasone dipropionate + Gentamicin sulphate

Belosalic: maœæ (0,5 mg+ 30 mg)/g - 1 tuba 40 g
Belosalic: maœæ (0,5 mg+ 30 mg)/g - 1 op. 30 g
Belosalic: p³yn do stos. na skórê (0,5 mg+ 20 mg)/g
- 1 but. 50 ml
Belosalic: p³yn do stos. na skórê (0,5 mg+ 20 mg)/g
- 1 but. 100 ml

23,97
14,99
23,64
14,99

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

14,13
15,21
19,72

Berlin-Chemie/Menarini

100% 1644,30
B(1)
bezp³.
100% 411,08
Rx (1)
B
bezp³.
Bendamustine hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.67.
W: Leczenie pierwszego rzutu przewlek³ej bia³aczki limfocytowej (stadium choroby
B lub C wg klasyfikacji Bineta) u chorych, u których nie jest zalecane stosowanie
schematów chemioterapii zawieraj¹cych fludarabinê. Ch³oniaki nieziarnicze o powolnym przebiegu: w monoterapii u chorych z progresj¹ w trakcie lub przed up³ywem 6 m-cy od zakoñczenia leczenia rytuksymabem lub schematami
zawieraj¹cymi rytuksymab. Szpiczak mnogi (stadium II z progresja lub stadium III
wg klasyfikacji Durie-Salmona): leczenie pierwszego rzutu w skojarzeniu z prednizonem, u chorych powy¿ej 65 r¿., nie kwalifikuj¹cych siê do zabiegu autologicznego
przeszczepiania komórek macierzystych szpiku, u których obecnoœæ istotnej klinicznie neuropatii w czasie rozpoznania uniemo¿liwia leczenie schematami zawieraj¹cymi talidomid lub bortezomib.
Accord Healthcare

32,40 Bendamustine Accord: inf. [prosz. do przyg. konc.]
Sun Farm 2,5 mg/ml - 5 fiol. 100 mg u
Rx 100% 42,03 Bendamustine Accord: inf. [prosz. do przyg. konc.]
2,5 mg/ml - 5 fiol. 25 mg u
Gedeon Richter

Tamsulosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
W: Objawy dotycz¹ce dróg moczowych (ang. LUTS) zwi¹zane z ³agodnym rozros- Beloderm: maœæ 0,5 mg/g - 1 op. 30 g
tem gruczo³u krokowego (ang, BPH).
Teva Pharmaceuticals Polska Beloderm: maœæ 0,5 mg/g - 1 op. 15 g
Betamethasone
BCG Szczepionka AJVaccines: inj. œródskórnie
Rx 100%
X

[prosz.+ rozp. do przyg. zaw.] - 1 fiol.+ rozp.
BCG Szczepionka AJVaccines: inj. œródskórnie
[prosz.+ rozp. do przyg. zaw.] - 1 fiol.+ 1 rozp.+ 1 zest. do Rx 100%
wstrzyk.
BCG Szczepionka AJVaccines: inj. œródskórnie
Rx 100%
[prosz.+ rozp. do przyg. zaw.] - 5 fiol.+ 5 rozp.
BCG Szczepionka AJVaccines: inj. œródskórnie
Rx 100%
[prosz.+ rozp. do przyg. zaw.] - 10 fiol.+ 10 rozp.

Rx 100%

Benalapril® 10: tabl. 10 mg - 30 szt. u
23,00 Benalapril® 20: tabl. 20 mg - 30 szt. u

Rx-z

Rx

Bendamustine Glenmark: inf. [prosz. do przyg. konc. Rx 100% 2608,20
do przyg. roztw.] 2,5 mg/ml - 5 fiol. 100 mg u
B(1)
bezp³.
Bendamustine Glenmark: inf. [prosz. do przyg. konc. Rx 100% 652,05
do przyg. roztw.] 2,5 mg/ml - 5 fiol. 25 mg u
B(1)
bezp³.
Bendamustine hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.67.
W: Leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹ (stadium choroby B lub C wg klasyfikacji Bineta), u których chemioterapia skojarzona z
fludarabin¹ nie jest zalecana. Monoterapia u pacjentów z ch³oniakami nieziarniczymi o powolnym przebiegu, u których progresja choroby nast¹pi³a w trakcie lub przed
up³ywem 6 m-cy od zakoñczenia leczenia rytuksymabem lub schematem zawieraj¹cym rytuksymab. Leczenie pierwszego rzutu szpiczaka mnogiego (stadium II z
progresj¹ lub stadium III wg klasyfikacji Durie-Salmona) w skojarzeniu z prednizonem u pacjentów powy¿ej 65 lat, którzy nie kwalifikuj¹ siê do zabiegu autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych oraz którzy w momencie rozpoznania
maj¹ objawy istotnej klinicznie neuropatii, uniemo¿liwiaj¹cej zastosowanie leczenia
talidomidem lub bortezomibem.
Glenmark

Bendamustine Kabi: inf. [prosz. do przyg. konc.]
2,5 mg/ml - 1 fiol. 100 mg u
Bendamustine Kabi: inf. [prosz. do przyg. konc.]
2,5 mg/ml - 1 fiol. 25 mg u
Bendamustine hydrochloride

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Fresenius Kabi

Bendamustine Sandoz: inf. [prosz. do przyg. konc. do Rx 100%
przyg. roztw.] 2,5 mg/ml - 1 fiol. 100 mg u
Bendamustine Sandoz: inf. [prosz. do przyg. konc. do Rx 100%
przyg. roztw.] 2,5 mg/ml - 1 fiol. 25 mg u

Belupo Bendamustine hydrochloride

X
X

Sandoz GmbH

Rx 100%
Rx 100%

21,33 Bendamustine STADA: inf. [prosz. do przyg. konc. do
Rx 100%
21,33 przyg. roztw.] 2,5 mg/ml - 5 fiol. 100 mg u

X

Rx 100%

Bendamustine STADA: inf. [prosz. do przyg. konc. do Rx 100%
25,35
przyg. roztw.] 2,5 mg/ml - 5 fiol. 25 mg u

X

Stada Arzneimittel
100% 26,69 Bendamustine hydrochloride
Rx
50%(1) 13,57 Bendamustine Zentiva: inf. [prosz. do przyg. konc.]
100% 879,98
Rx
Betamethasone dipropionate + Salicylic acid (1) Leczenie ³uszczycy ow³o- 2,5 mg/ml - 5 fiol. 100 mg u
B(1)
bezp³.
sionej skóry g³owy u doros³ych
100% 220,00
W: Maœæ. Produkt leczniczy jest wskazany w miejscowym leczeniu nadmiernie ro- Bendamustine Zentiva: inf. [prosz. do przyg. konc.]
Rx (1)
gowaciej¹cych suchych zapalnych chorób skóry, reaguj¹cych na miejscowe leczen- 2,5 mg/ml - 5 fiol. 25 mg u
B
bezp³.
ie kortykosteroidami. P³yn. Miejscowe leczenie chorób skóry przebiegaj¹cych z Bendamustine hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.67.
nadmiernym rogowaceniem, suchoœci¹ i stanem zapalnym, reaguj¹cych na miejW: Przewlek³a bia³aczka limfocytowa (stadium choroby B lub C wg klasyfikacji Binescowe leczenie kortykosteroidami.
Belupo
ta) - leczenie pierwszego rzutu u chorych, u których nie jest zalecane stosowanie
Rx 100%
Bemecor®: tabl. 0,1 mg - 30 szt.
X schematów chemioterapii zawieraj¹cych fludarabinê. Ch³oniaki nieziarnicze o poMetildigoxin
Sandoz GmbH wolnym przebiegu - w monoterapii u chorych z progresj¹ w trakcie lub przed up³ywem 6 m-cy od zakoñczenia leczenia rytuksymabem lub schematami
zawieraj¹cymi rytuksymab. Szpiczak mnogi (stadium II z progresj¹ lub stadium III
tBemfola: inj. podsk. [liof.] 75 j.m./0,125 ml
Rx-z 100% 117,36 wg klasyfikacji Durie-Salmona) - leczenie pierwszego rzutu w skojarzeniu z predniz- 1 wstrzyk.
onem, u chorych w wieku powy¿ej 65 lat, nie kwalifikuj¹cych siê do zabiegu autologi100% 174,34 cznego przeszczepiania komórek macierzystych szpiku, u których obecnoœæ
tBemfola: inj. podsk. [liof.] 150 j.m./0,25 ml
Rx-z (1)
- 1 wstrzyk.
R
26,09 istotnej klinicznie neuropatii w czasie rozpoznania uniemo¿liwia leczenie schematami zawieraj¹cymi talidomid lub bortezomib.
Zentiva

LEKsykon - Receptariusz

100% 679,79
B(1)
bezp³.
100% 1359,57
BeneFIX: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.] 500 IU
Rx-z (1)
- 1 fiol.+ rozp.
B
bezp³.
100% 2719,15
BeneFIX: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.] 1000 IU
Rx-z (1)
- 1 fiol.+ rozp.
B
bezp³.
100% 5438,30
BeneFIX: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.] 2000 IU
Rx-z (1)
- 1 fiol.+ rozp.
B
bezp³.
Nonacog alfa (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹
AiB
W: Leczenie i zapobieganie krwawieniom u pacjentów z hemofili¹ B (wrodzonym
niedoborem czynnika IX).
Pfizer

BeneFIX: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.] 250 IU
- 1 fiol.+ rozp.

tBenepali: inj. [roztw.] 25 mg/ml
- 4 amp.-strzyk. 0,51 ml
tBenepali: inj. [roztw.] 25 mg/ml
- 4 amp.-strzyk 0,51 ml
tBenepali: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 4 amp.-wstrz. 1 ml
tBenepali: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 4 wstrzyk. 1 ml
tBenepali: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 4 amp.-strzyk. 1 ml
tBenepali: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 4 amp.-strzyk. 1 ml

Rx-z

Rx-z 100% 1573,43
Rx-z 100%
Rx-z
Rx-z
Rx-z
Rx-z

X

100%
X
100% 2891,70
100%
X
100% 2891,70

Etanercept

Samsung

Benfogamma® Forte: tabl. powl. 300 mg - 30 szt.

Rx 100%

Benfotiamine

53,99

Wörwag Pharma

tBenlysta: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 120 mg - 1 fiol. Rx-z 100%
tBenlysta: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 400 mg - 1 fiol. Rx-z 100%
Belimumab

X
X

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

100% 64,84
R(1)
3,35
Benodil: zaw. do nebulizacji 0,125 mg/ml - 20 amp. 2 ml Rx C(2) bezp³.
R(3)
3,35
S(4)
bezp³.
Benodil: zaw. do nebulizacji 0,25 mg/ml - 10 amp. 2 ml Rx 100% 29,35
100% 57,45
R(1)
3,89
Benodil: zaw. do nebulizacji 0,25 mg/ml - 20 amp. 2 ml Rx C(2) bezp³.
R(3)
3,89
S(4)
bezp³.
Benodil: zaw. do nebulizacji 0,5 mg/ml - 10 amp. 2 ml Rx 100% 35,13
100% 80,09
30%(1) 24,07
Benodil: zaw. do nebulizacji 0,5 mg/ml - 20 amp. 2 ml Rx C(2) bezp³.
R(3)
3,26
S(4)
bezp³.
Budesonide (1) W: Produkt leczniczy jest stosowany w leczeniu: astmy, gdy stosowanie inhalatora ciœnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niew³aœciwe; zespo³u krupu - ostrego zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli, niezale¿nie od etiologii,
wi¹¿¹cego siê z istotnym zwê¿eniem górnych dróg oddechowych, dusznoœci¹ lub
„szczekaj¹cym” kaszlem i prowadz¹cego do zaburzeñ oddychania; zaostrzenia
przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc (POChP), w przypadku gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione. Produkt leczniczy NIE
jest wskazany do ³agodzenia ostrego napadu astmy lub stanów astmatycznych i
bezdechu. (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (4) Pacjenci 75+
Polpharma
100% 2990,00
B(1)
bezp³.
Brolucizumab (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD)
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych w leczeniu neowaskularnej (wysiêkowej) postaci zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (ang.
AMD).
Novartis Europharm Limited

tBeovu: inf. [roztw.] 120 mg/ml
- 1 amp.-strzyk. 0,165 ml ±

23

BeneF

Rx-z

Beriate 250: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 250 j.m. Rx 100%
X
- 1 fiol. liof. (+rozp.)
Beriate 500: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 500 j.m. Rx 100% 969,57
- 1 fiol. liof. (+rozp.)
B(1)
bezp³.
100% 1939,14
Beriate 1000: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Rx (1)
1000 j.m. - 1 fiol. prosz. (+ rozp.)
B
bezp³.
Coagulation factor VIII (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹ A i B
W: Profilaktyka oraz leczenie krwawieñ u pacjentów z hemofili¹ typu A (wrodzonym
niedoborem czynnika VIII). Produkt mo¿e byæ stosowany w terapii nabytego niedoboru czynnika VIII.
Imed
100% 2369,63
Berinert: inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Rx (1)
500 j.m./ml - 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. rozp.+ 1 zest. do
R
22,42
podawania
100% 7051,89
Berinert: inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Rx (1)
1500 j.m./ml - 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. z wod¹ do wstrzyk. 3 ml
R
3,20

Beriplex P/N 500: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
500 j.m./ml - 1 zest. (1 amp.-strzyk. 0,5 ml+ fiol.)

stwardnienia rozsianego; pacjentów z ustêpuj¹co-nawracaj¹c¹ postaci¹ stwardnie-

Rx 100% 790,00 nia rozsianego, u których w ci¹gu ostatnich dwóch lat wyst¹pi³y przynajmniej dwa

Factor VII + Factor X + Factor IX + Factor II + Protein C

CSL Behring GmbH

100% 21,71
C(1)
bezp³.
Berodual®: p³yn do inhal. z nebulizatora
Rx (2)
(500/250 µg)/ml - 1 but. 20 ml
R
15,27
(3)
S
bezp³.
Fenoterol + Ipratropium bromide (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc WP: Mukowiscydoza;
dysplazja oskrzelowo-p³ucna; dyskineza rzêsek (3) Pacjenci 75+
W: Preparat jest wskazany jako œrodek rozszerzaj¹cy oskrzela w zapobieganiu i leczeniu objawów schorzeñ obturacyjnych dróg oddechowych: astmy oskrzelowej
oraz przewlek³ego zapalenia oskrzeli z rozedm¹ lub bez rozedmy p³uc.
Boehringer Ingelheim

100% 30,30
30%(1) 16,81
N: aerozol wziewny 50/21 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 poj. 10 ml (200 dawek)
C
bezp³.
S(3)
bezp³.
Fenoterol + Ipratropium bromide (1) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli,
Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc WP: Mukowiscydoza; dysplazja oskrzelowo-p³ucna; dyskineza rzêsek (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Pacjenci 75+
W: Lek jest wskazany jako œrodek rozszerzaj¹cy oskrzela w zapobieganiu i leczeniu
objawów przewlek³ych schorzeñ obturacyjnych dróg oddechowych z odwracalnym
skurczem oskrzeli: astmy oskrzelowej, a zw³aszcza przewlek³ego zapalenia oskrzeli
(z rozedm¹ lub bez rozedmy p³uc). U pacjentów z astm¹ oskrzelow¹ i POChP reaguj¹c¹ na kortykosteroidy nale¿y rozwa¿yæ równoczesne stosowanie terapii przeciwzapalnej.
Boehringer Ingelheim

Berodual®

100% 23,85
R(1)
13,90
Berotec® N 100: aerozol wziewny 100 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 poj. 10 ml (200 dawek)
C
bezp³.
S(3)
bezp³.
Fenoterol (1) W: Leczenie objawowe ostrych napadów astmy oskrzelowej oraz innych stanów z odwracalnym zwê¿eniem dróg oddechowych, np. przewlek³e obturacyjne zapalenie oskrzeli. U pacjentów z napadami astmy oskrzelowej lub lub przewlek³a obturacyjn¹ chorob¹ p³uc (POChP), reaguj¹c na leczenie steroidami, nale¿y
braæ pod uwagê jednoczeœnie leczenie przeciwzapalne. Zapobieganie napadom
Boehringer Ingelheim
astmy wysi³kowej. (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Pacjenci 75+

42853,8
tBesponsa : inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 1 mg Rx-z 100%
6
- 1 fiol. u
(1)

B
bezp³.
Inotuzumab ozogamicin (1) Program lekowy: leczenie dazatynibem ostrej bia³aczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+)
W: Produkt leczniczy jest wskazany w monoterapii w leczeniu doros³ych pacjentów
z nawrotow¹ lub oporn¹ na leczenie ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ (ang. ALL) wywodz¹c¹ siê z komórek prekursorowych limfocytów B, z ekspresj¹ antygenu CD22.
W przypadku doros³ych pacjentów z nawrotow¹ lub oporn¹ na leczenie ALL wywodz¹c¹ siê z komórek prekursorowych limfocytów B z chromosomem Philadelphia
(Ph+) powinno wyst¹piæ niepowodzenie leczenia co najmniej jednym inhibitorem kinazy tyrozynowej (ang. TKI).
Pfizer
100% 12,89
Rx 30%(1) 6,58
Bespres: tabl. powl. 80 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 24,89
Rx 30%(1) 12,28
Bespres: tabl. powl. 160 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Valsartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych i nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat.
Stan po œwie¿o przebytym zawale miêœnia sercowego. Leczenie doros³ych pacjentów w stanie stabilnym klinicznie z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca lub bezobjawow¹ niewydolnoœci¹ skurczow¹ lewej komory po œwie¿o przebytym (12 h do 10 dni)
zawale serca. Niewydolnoœæ serca. Leczenie doros³ych pacjentów z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca, gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane, lub u pacjentów nietoleruj¹cych b-adrenolityków jako terapia wspomagaj¹ca leczenie inhibitorami ACE wówczas, gdy nie mo¿na zastosowaæ antagonistów receptora mineralokortykoidowego.
WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a
choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)
Pacjenci 75+
Teva Pharmaceuticals Polska

tBesremi: inj. [roztw. we wstrzyk.] 250 µg/0,5 ml
- 1 wstrzyk. 0,5 ml u NOWOŒÆ

rzuty choroby; pacjentów z wtórnie postêpuj¹c¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego w
Bayer
czynnym stadium choroby potwierdzonym rzutami.

Betahistine dihydrochloride Accord: tabl. 8 mg
- 30 szt.
Betahistine dihydrochloride Accord: tabl. 16 mg
- 30 szt.
Betahistine dihydrochloride Accord: tabl. 24 mg
- 60 szt.

Rx 100%

9,15

Rx 100%

13,14

Rx 100%

18,00

Betahistine dihydrochloride

Accord Healthcare

Rx 100%
Rx 100%

Betahistyna Bluefish: tabl. 16 mg - 60 szt.
Betahistyna Bluefish: tabl. 24 mg - 60 szt.
Betahistine dihydrochloride

Bluefish Pharma

Rx 100%

Betaloc®: inj. [roztw.] 5 mg/5 ml - 5 amp. 5 ml
Metoprolol tartrate

Rx 100%

16,59

Rx 100%

19,90

Rx 100%

Metoprolol succinate

28,95
RECORDATI

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Betanil Forte: tabl. 24 mg - 20 szt.
Betanil Forte: tabl. 24 mg - 50 szt.
Betanil Forte: tabl. 24 mg - 60 szt.
Betahistine dihydrochloride

32,82
52,88
44,70
Biofarm

Betaserc ODT®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 24 mg
- 20 szt.
Betaserc ODT®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 24 mg
- 50 szt.
Betahistine dihydrochloride

Rx 100%

38,51

Rx 100%

55,35

Mylan IRE Healthcare

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

tabl. 8 mg - 30 szt.
tabl. 8 mg - 100 szt.
tabl. 24 mg - 20 szt.
tabl. 24 mg - 50 szt.
tabl. 24 mg - 60 szt.
tabl. 24 mg - 120 szt.

Betahistine dihydrochloride

100%
100%
100%
100%
100%
100%

28,30
72,36
49,62
48,95
45,28
90,00

Mylan Healthcare

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Betaserc® - (IR): tabl. 8 mg - 30 szt.
Betaserc® - (IR): tabl. 8 mg - 100 szt.
Betaserc® - (IR): tabl. 24 mg - 60 szt.
Betahistine dihydrochloride

25,50
34,50
37,50

Pharmapoint

Rx 100%

Betaxolol PMCS: tabl. 20 mg - 30 szt.
Betaxolol hydrochloride

12,60

PRO.MED.PL

Rx 100%

Betaxomyl: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
Betaxolol hydrochloride

12,90
Generics

Betesda: krople doustne [roztw.] 20 mg/ml - 1 but. 15 ml Rx 100%
Rx 100%
Betesda: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
Escitalopram

30,00
15,00

Aristo Pharma

Betmiga: tabl. o przed³. uwalnianiu 25 mg - 30 szt.
Betmiga: tabl. o przed³. uwalnianiu 50 mg - 30 szt.
Mirabegron

Rx 100% 220,00
Rx 100% 220,00
Astellas Pharma

Rx 100%
Rx 100%

Betnovate®: krem 1,22 mg/g - 1 tuba 15 g
Betnovate®: maœæ 1,22 mg/g - 1 tuba 15 g
Betamethasone valerate

50,99
RECORDATI

Betaloc® ZOK 25: tabl. o przed³. uwalnianiu 23,75 mg
- 28 szt.
Betaloc® ZOK 50: tabl. o przed³. uwalnianiu 47,5 mg
- 28 szt.
Betaloc® ZOK 100: tabl. o przed³. uwalnianiu 95 mg
- 28 szt.

Betaserc®:
Betaserc®:
Betaserc®:
Betaserc®:
Betaserc®:
Betaserc®:

15,00
21,60

16,08
15,55

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Betnovate® C: krem (1,22 mg+ 30 mg)/g - 1 tuba 15 g Rx 100%
®
100% 7154,13 Betnovate C: maœæ (1,22 mg+ 30 mg)/g - 1 tuba 15 g Rx 100%

12,75
12,75

Rx-z (1)
Clioquinol + Betamethasone valerate
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
B
bezp³.
Betnovate® N: krem (1,22 mg+ 5 mg)/g - 1 tuba 15 g Rx 100% 12,75
Ropeginterferone alfa-2b (1) Chemioterapia ICD-10: C.85.
W: Produkt jest wskazany do stosowania w postaci monoterapii u doros³ych w le- Betnovate® N: maœæ (1,22 mg+ 5 mg)/g - 1 tuba 15 g Rx 100% 12,75
czeniu czerwienicy prawdziwej bez objawowej splenomegalii. Orphan Pharmaceuticals Betamethasone valerate + Neomycin sulphate GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
100% 51,49 Betoptic® 0,5%: krople do oczu 5 mg/ml - 1 but. 5 ml
Rx 100% 22,40
Rx
Betacal: ¿el (50 µg +0,5 mg)/g - 1 tuba 30 g
30%(1) 15,45
100% 11,62
100% 98,24 Betoptic® S: krople do oczu 2,5 mg/ml - 1 but. 5 ml
Rx 30%(1) 8,24
Rx
Betacal: ¿el (50 µg +0,5 mg)/g - 1 tuba 60 g
30%(1) 29,47
S(2)
bezp³.
Betamethasone + Calcipotriol (1) W: Leczenie miejscowe ³uszczycy ow³osion100% 22,95
ej skóry g³owy u doros³ych. Miejscowe leczenie ³uszczycy plackowatej o przebiegu
Rx 30%(1) 16,19
³agodnym do umiarkowanego u doros³ych.
Aristo Pharma Betoptic® S: krople do oczu 2,5 mg/ml - 1 but. 10 ml
S(2)
bezp³.
Betadine® VAG: globulki dopochwowe 200 mg - 14 szt. Rx 100% 33,91
Povidone - Iodine
Egis Betaxolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Obni¿anie ciœnienia wewn¹trzga³kowego u pacjentów z przewlek³¹ jaskr¹ z
Betadrin®: krople do oczu [roztw.] (1 mg+ 0,33 mg)/ml Rx 100% 20,16 otwartym k¹tem przes¹czania lub podwy¿szonym ciœnieniem wewn¹trzga³kowym.
- 2 but. 5 ml u
Produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub jako produkt leczniczy
Novartis Pharma
Diphenhydramine hydrochloride + Naphazoline nitrate
Polfa Warszawa uzupe³niaj¹cy.

C1-esterase inhibitor (1) Przerywanie ostrego, zagra¿aj¹cego ¿yciu ataku wrodzonego obrzêku naczynioruchowego obejmuj¹cego gard³o, krtañ lub jamê brzuszn¹; przedzabiegowe zapobieganie stanom ostrym wrodzonego obrzêku naczynioBeto ZK 25: tabl. o przed³. uwalnianiu 23,75 mg - 30 szt.
ruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgicz- Betadrin® WZF: krople do nosa [roztw.]
OTC 100% 10,57
ne, zabiegi diagnostyczne z u¿yciem instrumentów, poród)
(1 mg+ 0,33 mg)/ml - 1 but. 10 ml u
Beto ZK 50: tabl. o przed³. uwalnianiu 47,5 mg - 30 szt.
W: Wrodzony obrzêk naczynioruchowy typu I i II. Leczenie i przedzabiegowe zapobDiphenhydramine hydrochloride + Naphazoline nitrate
Polfa Warszawa Beto ZK 100: tabl. o przed³. uwalnianiu 95 mg - 30 szt.
ieganie stanom ostrym.
CSL Behring GmbH
®
100% 2433,56 Beto ZK 150: tabl. o przed³. uwalnianiu 142,5 mg
Lz 100%
Berinin P: inf. [prosz.+ rozp.] 600 j.m. - 1 zest.
- Betaferon : inj. [prosz.+ rozp.] 0,25 mg/ml [8 mln j.m.] Rx-z
- 15 zest.
B(1)
bezp³. - 30 szt.
Lz
100%
Berinin P: inf. [prosz.+ rozp.] 1200 j.m. - 1 zest.
Beto ZK 200: tabl. o przed³. uwalnianiu 190 mg - 30 szt.
Interferon beta-1b (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
Factor IX
CSL Behring GmbH
W: Wskazany w leczeniu: pacjentów z pojedynczym ogniskiem demielinizacji z Metoprolol succinate
czynnym procesem zapalnym, który jest wystarczaj¹co zaostrzony i uzasadnia leczenie poprzez do¿ylne podanie kortykosteroidów, jeœli wykluczono alternatywne
rozpoznania i jeœli u pacjentów wystêpuje du¿e ryzyko rozwoju jawnego klinicznie

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

16,70
18,97
28,31

Rx 100%

33,53

Rx 100%

39,73

Sandoz GmbH
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Bewim

Bewim: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.

Rx 100%

Prasugrel

Bexon: inj. [roztw.] (50 mg+ 50 mg+ 0,5 mg)/ml
- 5 amp. 2 ml

91,96

Gedeon Richter

Rx 100%

18,00

Pyridoxine hydrochloride + Thiamine hydrochloride + Cyanocobala min + Lidocaine hydrochloride
Aflofarm Farmacja Polska

tBexsero: inj. [zaw.] 0,5 ml - 1 amp.-strzyk.

Rx 100% 360,00

Meningococcus B (multicomponent vaccine)

GSK Vaccines

100% 15,21
Biatain: opatrunek piankowy [nieprzylepny] 10x10 cm WM 30%(1) 6,40
- 1 szt.
B(2)
2,62
100% 31,16
Biatain: opatrunek piankowy [nieprzylepny] 15x15 cm WM 30%(1) 11,33
- 1 szt.
B(2)
2,83
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Coloplast
100%
8,16
30%(1)
3,20
100% 13,89
WM
(1)
30%
5,08
100% 20,82
WM
30%(1)
7,05
100% 41,03
WM
30%(1) 12,48
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia
Coloplast

Biatain Adhesive: opatrunek piankowy
[samoprzylepny] 7,5x7,5 cm - 1 szt.
Biatain Adhesive: opatrunek piankowy
[samoprzylepny] 10x10 cm - 1 szt.
Biatain Adhesive: opatrunek piankowy
[samoprzylepny] 12,5x12,5 cm - 1 szt.
Biatain Adhesive: opatrunek piankowy
[samoprzylepny] 18x18 cm - 1 szt.

WM

Biatain Adhesive Heel: opatrunek piankowy na piêtê WM 100% 48,68
[samoprzylepny] 19x20 cm - 1 szt.
30%(1) 15,19
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia

Coloplast

100% 64,58
WM
30%(1) 19,37
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia
Coloplast

Biatain Adhesive Sacral: opatrunek piankowy na
okolicê krzy¿ow¹ [samoprzylepny] 23x23 cm - 1 szt.

Biatain Ag Adhesive: opatrunek leczniczy piankowy
[przylepny w technologii hydrofiber z dodatkiem srebra]
18x18 cm - 1 szt.
Biatain Ag Adhesive: opatrunek leczniczy [przylepny]
15x15 cm - 1 szt.
Biatain Ag Adhesive Sacral: opatrunek leczniczy
piankowy [przylepny w technologii hydrofiber z dodatkiem
srebra] 23x23 cm - 1 szt.
Biatain Ag Non Adhesive: opatrunek leczniczy
piankowy [nieprzylepny w technologii hydrofiber z
dodatkiem srebra] 10x20 cm - 1 szt.

100%

51,56

30%(1)

19,70

100%
WM
30%(1)
100%

32,96
10,83
82,21

30%(1)

30,19

WM

WM

100% 32,16
WM 30%(1) 12,49
B(2)
4,06
100% 37,09
Biatain Ag Non Adhesive: opatrunek leczniczy
(1)
WM 30% 14,96
piankowy [nieprzylepny w technologii hydrofiber z
dodatkiem srebra] 15x15 cm - 1 szt.
B(2)
5,48
100% 61,63
Biatain Ag Non Adhesive: opatrunek leczniczy
WM 30%(1) 22,29
piankowy [nieprzylepny w technologii hydrofiber z
dodatkiem srebra] 20x20 cm - 1 szt.
B(2)
5,43
Emplastri alginatosa et hydrofibrica + Emplastri antimicrobiotica (1)
Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Coloplast

Biatain Ag Adhesive Heel: opatrunek leczniczy
[przylepny] 19x20 cm - 1 szt.

WM

100%
30%(1)

WM

100%
30%(1)

Emplastri antimicrobiotica (1) Przewlek³e owrzodzenia

Biatain Silicone: opatrunek piankowy z silikonem
12,5x12,5 cm - 1 szt.

53,70
16,33
Coloplast

Emplastri hydrocolloidosa (1) Przewlek³e owrzodzenia

20,18
6,41
Coloplast

100% 15,03
30%(1)
6,22
Biatain Super Adhesive: opatrunek hydrokapilarny WM 100% 28,28
[przylepny] 15x15 cm - 1 szt.
30%(1)
8,48
Biatain Super Adhesive: opatrunek hydrokapilarny WM 100% 50,09
[przylepny] 20x20 cm - 1 szt.
30%(1) 15,03
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia
Coloplast

Biatain Super Adhesive: opatrunek hydrokapilarny
[przylepny] 10x10 cm - 1 szt.

Bibloc:
Bibloc:
Bibloc:
Bibloc:
Bibloc:
Bibloc:
Bibloc:
Bibloc:
Bibloc:
Bibloc:

tabl. powl. 1,25 mg - 30 szt. u
tabl. powl. 1,25 mg - 60 szt. u
tabl. powl. 2,5 mg - 30 szt. u
tabl. powl. 2,5 mg - 60 szt. u
tabl. powl. 3,75 mg - 30 szt. u
tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u
tabl. powl. 5 mg - 60 szt. u
tabl. powl. 7,5 mg - 30 szt. u
tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
tabl. powl. 10 mg - 60 szt. u

Bisoprolol fumarate

Bibloc® ASA: kaps. twarde 5/75 mg - 30 szt.
Bibloc® ASA: kaps. twarde 10/75 mg - 30 szt.
Bisoprolol fumarate + Acetylsalicylic acid

19,28 otwartego k¹ta i nadciœnieniu wewn¹trzga³kowym u osób doros³ych (w monoterapii
lub jako leczenie wspomagaj¹ce podczas stosowania leków b-adrenolitycznych).
bezp³.
Polfa Warszawa
Bicalutamide Accord: tabl. powl. 50 mg - 84 szt.
X
100% 40,99
Bicalutamide (1) Chemioterapia ICD-10: C.2.
Bimifree Combi: krople do oczu [roztw.] (0,3 mg + 5 Rx R(1)
8,79
W: Leczenie zaawansowanego raka gruczo³u krokowego w po³¹czeniu z terapi¹ mg)/ml - 1 but. 3 ml u
S(2)
bezp³.
analogiem hormonu uwalniaj¹cego hormon luteinizuj¹cy (LHRH) lub kastracj¹ chirurgiczn¹.
Accord Healthcare
100% 114,79
Rx 100% 17,17 Bimifree Combi: krople do oczu [roztw.] (0,3 mg + 5 Rx R(1) 17,54
Bicalutamide Kabi: tabl. powl. 50 mg - 28 szt.
mg)/ml - 3 but. 3 ml u
Bicalutamide
Fresenius Kabi Oncology
S(2)
bezp³.
Rx 100% 15,45 Bimatoprost + Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
Bicardef: tabl. 5 mg - 30 szt. u
100% 12,12 W: Obni¿anie ciœnienia wewn¹trzga³kowego u doros³ych pacjentów z jaskr¹ otwartego k¹ta lub nadciœnieniem wewn¹trzga³kowym, u których nie uzyskano zadowalaRx R(1)
Bicardef: tabl. 5 mg - 60 szt. u
3,43 j¹cej odpowiedzi na stosowane miejscowo b-adrenolityki lub analogi prostaglandyn.
(2)
Polfa Warszawa
S
bezp³.
100% 53,87
100% 17,54
Rx (1)
Binabic: tabl. powl. 50 mg - 28 szt.
B
bezp³.
Rx R(1)
Bicardef: tabl. 5 mg - 90 szt. u
4,80
100% 154,22
S(2)
bezp³.
Rx (1)
Binabic: tabl. powl. 150 mg - 28 szt.
B
bezp³.
Rx 100% 13,40
Bicardef: tabl. 10 mg - 30 szt. u
100% 22,88 Bicalutamide (1) Chemioterapia ICD-10: C.2.
W: Dawka 50 mg. Preparat wskazany jest w leczeniu zaawansowanego raka gruRx R(1)
Bicardef: tabl. 10 mg - 60 szt. u
6,40 czo³u krokowego w po³¹czeniu z analogami LHRH lub kastracj¹ chirurgiczn¹. DawS(2)
bezp³. ka 150 mg. Preparat jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka
100% 33,18 gruczo³u krokowego w monoterapii lub jako leczenie uzupe³niaj¹ce po ca³kowitym
usuniêciu gruczo³u krokowego lub po radioterapii u pacjentów z du¿ym ryzykiem
Rx R(1)
Bicardef: tabl. 10 mg - 90 szt. u
9,60 progresji choroby.
Vipharm
S(2)
bezp³.
100% 170,10
Rx-z (1)
Bisoprolol fumarate (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Choroba niedokrwienna serca Binocrit: inj. [roztw.] 1000 j.m. - 6 amp.-strzyk. 0,5 ml
B
bezp³.
(angina pectoris). WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powy¿ej 6 r¿.
100% 340,20
(2) Pacjenci 75+
Hasco-Lek SA
Rx-z (1)
Binocrit: inj. [roztw.] 2000 j.m. - 6 amp.-strzyk. 1 ml
B
bezp³.
Rx 100%
Bijuva: kaps. miêkkie 1 mg+ 100 mg - 28 szt.
X
100% 510,30
Estradiol + Progesterone
Theramex Ireland Limited
Binocrit: inj. [roztw.] 3000 j.m. - 6 amp.-strzyk. 0,3 ml Rx-z (1)
B
bezp³.
Rx 100% 26,50
Bilaflex: tabl. 20 mg - 30 szt.
100% 680,40
Bilastine
Biofarm
Binocrit: inj. [roztw.] 4000 j.m. - 6 amp.-strzyk. 0,4 ml Rx-z (1)
B
bezp³.
Rx 100% 10,00
Bilagra: tabl. 20 mg - 10 szt.
Rx 100% 19,50 Binocrit: inj. [roztw.] 5000 j.m. - 6 amp.-strzyk. 0,5 ml Rx-z 100% 680,40
Bilagra: tabl. 20 mg - 30 szt.
B(2)
bezp³.
Bilastine
Teva B.V.
Epoetin alfa (1) Program lekowy: leczenie niedokrwistoœci w przebiegu przewleRx 100%
BILANT: tabl. 20 mg - 10 szt.
7,56 k³ej niewydolnoœci nerek (2) Chemioterapia ICD-10: C.0.04.
Rx 100% 18,90 W: Leczenie niedokrwistoœci objawowej zwi¹zanej z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ neBILANT: tabl. 20 mg - 30 szt.
Bilastine
Zentiva rek u doros³ych i pacjentów pediatrycznych w wieku od 1 roku do 18 lat poddawanych hemodializie oraz pacjentów doros³ych poddawanych dializie otrzewnowej, u
Rx 100% 12,49 doros³ych z niewydolnoœci¹ nerek, która nie wymaga jeszcze leczenia dializ¹, w leBILARGENA: tabl. 20 mg - 10 szt.
Rx 100% 32,99 czeniu ciê¿kiej niedokrwistoœci pochodzenia nerkowego, której towarzysz¹ objawy
BILARGENA: tabl. 20 mg - 30 szt.
kliniczne. Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych otrzymuj¹cych chemioBilastine
Sandoz GmbH terapiê z powodu guzów litych, ch³oniaka z³oœliwego lub szpiczaka mnogiego oraz
Rx 100% 25,00 pacjentów, u których przetoczenie krwi mo¿e byæ konieczne ze wzglêdu na stan ogBilastine Aristo: tabl. 20 mg - 30 szt.
ólny (np.stan uk³adu kr¹¿enia, niedokrwistoœæ na pocz¹tku chemioterapii), w leczenBilastine
Aristo Pharma iu niedokrwistoœci i w celu zmniejszenia iloœci przetoczeñ krwi. Jest wskazany do
Rx 100%
Bilokord: tabl. 5 mg - 30 szt. u
9,37 stosowania u doros³ych zakwalifikowanych do programu przetoczeñ w celu uzyskania wiêkszej iloœci krwi autologicznej. Leczenie nale¿y stosowaæ jedynie u pacjenRx 100% 14,61 tów z umiarkowan¹ niedokrwistoœci¹ (zakres stê¿enia hemoglobiny [Hb] od 10 do
Bilokord: tabl. 10 mg - 30 szt. u
Bisoprolol fumarate
Actavis Group PTC ehf. 13 g/dl [od 6,2do 8,1 mmol/l], bez niedoboru ¿elaza), kiedy procedury oszczêdzaj¹ce krew s¹ niedostêpne lub niewystarczaj¹ce i kiedy planowy du¿y zabieg chirurgBimakolan: krople do oczu [roztw.] 0,3 mg/ml
Rx 100%
X iczny wymaga znacznej objêtoœci krwi (nie mniej ni¿ 4 jednostki krwi dla kobiet i nie
- 1 but. 3 ml
mniej ni¿ 5 jednostek dla mê¿czyzn). Jest wskazany do stosowania u doros³ych bez
niedoboru ¿elaza przed du¿ymi operacjami ortopedycznymi w trybie planowym, z
Bimakolan: krople do oczu [roztw.] 0,3 mg/ml
Rx 100%
X du¿ym ryzykiem powik³añ po przetoczeniu krwi, w celu zmniejszenia nara¿enia na
- 3 but. 3 ml
przetoczenia krwi allogenicznej. Zastosowanie leku nale¿y ograniczyæ do chorych z
Bimatoprost
Stada Arzneimittel umiarkowan¹ niedokrwistoœci¹ (np.zakres stê¿enia hemoglobiny od 10 do 13 g/dl
lub od 6,2 do 8,1 mmol/l), gdy brak mo¿liwoœci dokonania przetoczenia krwi autoloBimaroz: krople do oczu [roztw.] 0,3 mg/ml - 1 but. 3 ml Rx 100%
X gicznej oraz przy przewidywanej umiarkowanej utracie krwi (od 900 do 1800 ml).
u
Jest wskazany w leczeniu niedokrwistoœci objawowej (stê¿enie hemoglobiny £ 10
Bimaroz: krople do oczu [roztw.] 0,3 mg/ml - 3 but. 3 ml Rx 100%
X g/dl) u doros³ych z pierwotnymi zespo³ami mielodysplastycznymi (myelodysplastic
u
syndromes -MDS) o niskim lub poœrednim -1 ryzyku, u których zawartoœæ erytropoSandoz GmbH
Bimatoprost
Adamed etyny w surowicy jest niska (< 200 mj./m.

Rx

Bimaroz Duo: krople do oczu [roztw.]
0,3 mg/ml+ 5 mg/ml - 1 but. 3 ml u

Rx R(1)

WM

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
B(1)
Rx 100%

Bicalutamide Accord: tabl. powl. 50 mg - 28 szt.

Bimaroz Duo: krople do oczu [roztw.]
0,3 mg/ml+ 5 mg/ml - 3 but. 3 ml u

100%

40,99
8,79
(2)
S
bezp³.
100% 114,79
Rx R(1) 17,54
S(2)
bezp³.

Biodacyna®: inj. dom./inf. do¿. [roztw.] 125 mg/ml
- 1 amp. 2 ml
Biodacyna®: inj. dom./inf. do¿. [roztw.] 250 mg/ml
- 1 amp. 2 ml
Biodacyna®: inj. dom./inf. do¿. [roztw.] 250 mg/ml
- 1 amp. 4 ml
Amikacin

Lz 100%

-

Lz 100%

-

Lz 100%

Polpharma

Bimatoprost + Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
Biodacyna® ophthalmicum 0,3%: krople do oczu
Rx 100% 25,65
W: Obni¿anie ciœnienia wewn¹trzga³kowego u doros³ych pacjentów z jaskr¹ z otwar3 mg/ml - 1 but. 5 ml
tym k¹tem lub nadciœnieniem wewn¹trzga³kowym, u których nie nastêpuje dostatPolfa Warszawa
eczna reakcja na stosowane miejscowo leki blokuj¹ce receptory b-adrenergiczne Amikacin
Adamed
100%
100% 518,01
8,81 lub analogi prostaglandyn.
®: inf. do¿. [roztw.] 1 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
Lz
Biodribin
100% 42,78
100% 18,93
B(1)
bezp³.
(1)
10,58 Cladribine (1) Chemioterapia ICD-10: C.12.
100%
8,81 Bimican: krople do oczu [roztw.] 0,3 mg/ml - 1 but. 3 ml Rx R
S(2)
bezp³. W: Bia³aczka w³ochatokomórkowa w ka¿dym stadium choroby. Przewlek³a bia³acz100% 15,99
ka limfatyczna i ch³oniaki nieziarnicze o ma³ym stopniu z³oœliwoœci w przypadkach
100% 120,10 pierwotnie lub wtórnie opornych na leczenie innymi cytostatykami.
100%
8,81
(1)
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
22,85
100%
7,34 Bimican: krople do oczu [roztw.] 0,3 mg/ml - 3 but. 3 ml Rx R
S(2)
bezp³. Biodroxil®: prosz. do przyg. zaw. doust. 250 mg/5 ml
100% 19,20
Rx 100% 10,95
- 1 but. 60 ml
100%
8,81 Bimatoprost (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Obni¿anie podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego w przewlek³ej jaskrze Biodroxil®: prosz. do przyg. zaw. doust. 250 mg/5 ml
100% 10,79
Rx 100% 16,75
otwartego k¹ta i nadciœnieniu wewn¹trzga³kowym u osób doros³ych (w monoterapii - 1 but. 100 ml
100% 20,99 lub jako leczenie wspomagaj¹ce podczas stosowania leków b-adrenolitycznych).
®: prosz. do przyg. zaw. doust. 500 mg/5 ml
Biodroxil
Polfa Warszawa
Rx 100% 17,84
Sandoz GmbH
- 1 but. 60 ml
100% 38,76
®: kaps. 500 mg - 12 szt.
100% 20,05
Rx 100% 15,01
Biodroxil
(1)
6,56
100% 29,40 Bimifree: krople do oczu [roztw.] 0,3 mg/ml - 1 but. 3 ml Rx R
Rx 100% 25,02
Biodroxil®: tabl. powl. 1 g - 12 szt.
(2)
S
bezp³. Cefadroxil
Sandoz GmbH
Sandoz GmbH
100% 108,08
Biofazolin®: inj. dom./do¿. [prosz. do przyg. roztw.] 1 g Rx 100% 5,06
(1)
Bimifree: krople do oczu [roztw.] 0,3 mg/ml - 3 but. 3 ml Rx R
10,83

- 1 fiol.

S(2)
bezp³. Cefazolin
Bimatoprost (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Obni¿anie podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego w przewlek³ej jaskrze

Polpharma
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Biofenac: prosz. do przyg. zaw. doust. 100 mg
- 20 sasz.
Biofenac: tabl. powl. 100 mg - 20 szt.
Biofenac: tabl. powl. 100 mg - 60 szt.

18,71

Rx 100%
Rx 100%

15,65 Sotalol hydrochloride
45,17 BIOSTREPTA®: czopki 1250 j.m. + 15000 j.m. - 6 szt.

Gedeon Richter

100% 20,39
Rx 30%(1) 7,63
Biofibrat: kaps. twarde 200 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Rx 100% 29,30
Biofibrat: kaps. twarde 200 mg - 50 szt.
100% 26,73
Rx 30%(1) 9,69
Biofibrat: kaps. twarde 267 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Rx 100% 36,68
Biofibrat: kaps. twarde 267 mg - 50 szt.
Fenofibrate (1) W: Lek jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz
innych terapii niefarmakologicznych (np. æwiczenia fizyczne, utrata mc.) w nastêpuj¹cych przypadkach: leczenie ciê¿kiej hipertrójglicerydemii z niskim stê¿eniem cholesterolu o wysokiej gêstoœci (HDL) lub bez; mieszana hiperlipidemia, je¿eli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie s¹ one tolerowane; mieszana hiperlipidemia u pacjentów nale¿¹cych do grupy wysokiego ryzyka wyst¹pienia chorób sercowo-naczyniowych, jako dodatek do leczenia statynami, je¿eli stê¿enie trójglicerydów oraz cholesterolu o wysokiej gêstoœci (HDL) nie s¹ w wystarczaj¹cym stopniu
kontrolowane. (2) Pacjenci 75+
Biofarm
100%
5,06
50%(1)
4,10
100%
7,82
inj. dom./do¿. [prosz. do przyg. zaw.]
Rx
(1)
50%
5,90
100%
9,43
inj. dom./do¿. [prosz. do przyg. zaw.]
Rx
50%(1)
6,56
inj. do¿. [prosz. do przyg. roztw.] 1,5 g Rx 100% 17,16
50%(1) 11,41
Cefuroxime (1) W: Produkt jest wskazany w leczeniu wymienionych poni¿ej zaka¿eñ u doros³ych i dzieci, w tym u noworodków (od urodzenia). Pozaszpitalne zapalenie p³uc. Zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli. Powik³ane zaka¿enia dróg
moczowych, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek. Zaka¿enia tkanek miêkkich:
zapalenie skóry i tkanki podskórnej, ró¿a oraz zaka¿enia ran. Zaka¿enia w obrêbie
jamy brzusznej. Zapobieganie zaka¿eniom po operacjach w obrêbie przewodu pokarmowego (równie¿ prze³yku), ortopedycznych, uk³adu sercowo-naczyniowego,
ginekologicznych (równie¿ po cesarskim ciêciu). W leczeniu i zapobieganiu zaka¿eniom, w których ryzyko wyst¹pienia bakterii beztlenowych jest bardzo du¿e, cefuroksym nale¿y podawaæ wraz z dodatkowymi, odpowiednimi lekami przeciwbakteryjnymi. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne zalecenia dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Polpharma

Biomentin:
Biomentin:
Biomentin:
Biomentin:

inj. dom./do¿. [prosz. do przyg. zaw.]

tabl. powl. 10 mg - 28 szt. ±
tabl. powl. 10 mg - 56 szt. ±
tabl. powl. 20 mg - 28 szt. ±
tabl. powl. 20 mg - 56 szt. ±

Rx

Rx
Rx
Rx
Rx

Memantine hydrochloride

100%
100%
100%
100%

42,50
59,15
59,40
86,20

Rx

Rx 100%
Rx 100%

9,85 Bisacodyl GSK: czopki 10 mg - 5 szt.
9,51 Bisacodyl

CHEPLAPHARM

Rx 100%

Streptodornase + Streptokinase

20,50

Biomed Warszawa

Biotaksym®: inj. dom./do¿. [prosz. do przyg. roztw.] 1 g Lz 100%
- 1 fiol.
Biotaksym®: inj. dom./do¿. [prosz. do przyg. roztw.] 2 g Lz 100%
- 1 fiol.
Cefotaxime

Biotebal®: tabl. 5 mg - 30 szt.
Biotebal®: tabl. 5 mg - 60 szt.
Biotebal®: tabl. 5 mg - 90 szt.

OTC 100%
OTC 100%
OTC 100%

Biotin

Biotebal® Max: tabl. 10 mg - 30 szt.
Biotebal® Max: tabl. 10 mg - 60 szt.

-

29,51
51,44
58,34

Polfa Warszawa

OTC 100%
OTC 100%

Biotin

Biotebal® Men 0,05% szampon: szampon
- 1 op. 150 ml

-

Polpharma

49,17
72,02
Polpharma

DK 100%

29,34

Mentha piperita + Sabal extract + Caffeine + Kopexil + Biotin Polpharma

Biotebal® Mocne Paznokcie: serum wzmacniaj¹ce
do paznokci - 1 op. 6,6 ml

DK 100%

23,38

Hydroxypropyl chitosan + Methylsulfonylmethane + Horsetail herb
Polpharma

Biotebal® Od¿ywka przeciw wypadaniu w³osów: DK 100%
od¿ywka - 1 op. 200 ml
Ginseng extract + Biotin + Keratin

Biotebal® PLUS w³osy, skóra, paznokcie: tabl.
- 30 szt.

SD 100%

Prep. z³o¿.

Biotebal® Rzêsy XXL: serum do rzês - 1 op. 3 ml
Szampon 200 ml i Od¿ywka 200 ml:
szampon+ od¿ywka - 1 op. 200 ml+ 200 ml

42,56
Polpharma

DK 100%

Bimatoprost + Panthenol + Biotin

Biotebal®

33,96
Polpharma

50,72
Polpharma

DK 100%

Ginseng extract + Biotin + Keratin

50,31
Polpharma

Biotebal® Szampon przeciw wypadaniu w³osów: DK 100%
szampon - 1 op. 200 ml
Biotin

28,09
Polpharma

Biotrakson®: inj. dom./do¿. [prosz. do przyg. roztw.] 1 g Rx 100%
- 1 fiol.
Biotrakson®: inj. dom./do¿. [prosz. do przyg. roztw.] 2 g Rx 100%
- 1 fiol.

Biofarm Ceftriaxone

100% 25,88
50%(1) 13,22
100% 40,25
Rx
Bioprazol®: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 56 szt.
50%(1) 20,13
Rx 100%
Bioprazol®: kaps. twarde 20 mg - 14 szt.
X
100% 19,25
Rx
Bioprazol®: kaps. twarde 20 mg - 28 szt.
50%(1) 12,92
Omeprazole (1) W: Dawka 20 mg. Choroba wrzodowa ¿o³¹dka lub dwunastnicy,
równie¿ wspó³istniej¹ca z zaka¿eniem Helicobacter pylori, refluksowe zapalenie
prze³yku, objawowe leczenie choroby refluksowej prze³yku (pieczenie w prze³yku zgaga), zespó³ Zollingera-Ellisona, profilaktyka zach³ystowego zapalenia p³uc przed
znieczuleniem ogólnym u pacjentów, u których istnieje ryzyko aspiracji kwaœnej treœci ¿o³¹dkowej, objawy niestrawnoœci zwi¹zane z dzia³aniem kwasu, leczenie i profilaktyka ³agodnego wrzodu ¿o³¹dka i wrzodu dwunastnicy oraz nad¿erek spowodowanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z uszkodzeniem b³ony œluzowej ¿o³¹dka i dwunastnicy w wywiadzie, którzy wymagaj¹ leczenia NLPZ. Dawka 40 mg. Doroœli. Leczenie owrzodzenia dwunastnicy.
Zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy. Leczenie owrzodzenia ¿o³¹dka.
Zapobieganie nawrotom owrzodzenia ¿o³¹dka. W skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, terapia eradykacyjna Helicobacter pylori (H. pylori) w chorobie wrzodowej. Leczenie owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych ze stosowaniem NLPZ.
Zapobieganie powstawaniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych ze stosowaniem NLPZ u pacjentów nara¿onych na ryzyko ich wyst¹pienia. Leczenie refluksowego zapalenia prze³yku. D³ugotrwa³e leczenie podtrzymuj¹ce u pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia prze³yku. Leczenie objawowej choroby refluksowej
prze³yku. Leczenie zespo³u Zollingera-Ellisona. Dzieci i m³odzie¿. Dzieci w wieku
powy¿ej 1 roku oraz o mc. ³10 kg: leczenie refluksowego zapalenia prze³yku; leczenie objawowe zgagi oraz zarzucania kwaœnej treœci ¿o³¹dkowej w chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ w wieku powy¿ej 4 lat: w skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywo³anego przez H. pylori. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
Biofarm

Bioprazol®: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt.

Biosotal 40: tabl. 40 mg - 60 szt. u
Biosotal 80: tabl. 80 mg - 30 szt. u

Rx 100%

Aceclofenac

Biofuroksym®:
250 mg - 1 fiol.
Biofuroksym®:
500 mg - 1 fiol.
Biofuroksym®:
750 mg - 1 fiol.
Biofuroksym®:
- 1 fiol.
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Biofe

8,19
13,08
Polpharma

4,87

100% 12,64
50%(1)
6,39
Co-trimoxazole (1) W: Preparat mo¿na zastosowaæ po rozwa¿eniu stosunku korzyœci do ryzyka w porównaniu z innymi dostêpnymi produktami leczniczymi, sprawdzeniu danych epidemiologicznych i opornoœci bakterii. Wskazania lecznicze s¹
ograniczone do zaka¿eñ wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na ko-trimoksazol. Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania u doros³ych, m³odzie¿y,
dzieci i niemowl¹t >6 tyg. Zapalenia zatok, ostre zapalenie ucha œrodkowego - wy³¹cznie po badaniu bakteriologicznym. Ostre i przewlek³e zaka¿enia uk³adu moczowego i gruczo³u krokowego. Zaka¿enia dróg oddechowych - nag³e zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, jeœli s¹ powody przemawiaj¹ce za zastosowaniem sulfametoksazolu i trimetoprimu zamiast jednosk³adnikowego antybiotyku. Zapalenie
zatok, ostre zapalenie ucha œrodkowego - wy³¹cznie po badaniu bakteriologicznym.
Ostre i przewlek³e zaka¿enia uk³adu moczowego i gruczo³u krokowego. Zaka¿enia
przenoszone drog¹ p³ciow¹: wrzód miêkki. Zaka¿enia przewodu pokarmowego: dur
brzuszny i paradury, czerwonka bakteryjna, cholera (jako leczenie wspomagaj¹ce
obok uzupe³niania p³ynów i elektrolitów), biegunka podró¿nych wywo³ana przez enterotoksyczne szczepy E. coli. Inne zaka¿enia bakteryjne (leczenie mo¿liwie w po³¹czeniu z innymi antybiotykami), na przyk³ad nokardioza. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê
oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Zaka¿enia przenoszone drog¹ p³ciow¹: wrzód miêkki. Zaka¿enia przewodu pokarmowego: dur brzuszny i paradury, czerwonka bakteryjna, cholera (jako leczenie
wspomagaj¹ce obok uzupe³niania p³ynów i elektrolitów), biegunka podró¿nych wywo³ana przez enterotoksyczne szczepy E. coli. Inne zaka¿enia bakteryjne (leczenie
mo¿liwie w po³¹czeniu z innymi antybiotykami), na przyk³ad nokardioza. Nale¿y
wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka; zaka¿enie Pneumocystis jirovecii u pacjentów z niedoborami odpornoœci – profilaktyka; zaka¿enia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka Polpharma

Biseptol®: zaw. doust. 240 mg/5 ml - 1 but. 100 ml

Rx

100% 11,12
50%(1)
7,60
100% 28,20
Rx
Biseptol® 480: tabl. 480 mg - 20 szt.
50%(1) 14,10
100% 28,20
®
Rx
Biseptol 960: tabl. 960 mg - 10 szt.
50%(1) 14,10
Sulfamethoxazol + Trimethoprim (1) W: Zaka¿enia dróg moczowych powodowane przez wra¿liwe szczepy E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Morganella morganii, Proteus mirabilis i Proteus vulgaris. Niepowik³ane zaka¿enia dróg moczowych w pierwszej kolejnoœci nale¿y leczyæ pojedynczym lekiem przeciwbakteryjnym. Ostre zapalenie ucha œrodkowego, powodowane przez wra¿liwe szczepy Str.
pneumoniae i H. influenzae, jeœli w opinii lekarza stosowanie kotrimoksazolu jest
bardziej celowe ni¿ podanie pojedynczego antybiotyku. Zaostrzenie przewlek³ego
zapalenia oskrzeli, powodowane przez wra¿liwe szczepy Streptococcus pneumoniae lub H. influenzae jeœli w opinii lekarza zastosowanie leku z³o¿onego jest korzystniejsze od monoterapii. Zaka¿enie przewodu pokarmowego pa³eczkami Shigella.
Mikrobiologicznie potwierdzone zapalenie p³uc powodowane przez Pneumocystis
carinii i zapobieganie zaka¿eniom tym drobnoustrojem u pacjentów ze zmniejszon¹
odpornoœci¹ (np. AIDS). Biegunka podró¿nych u doros³ych wywo³ana przez enteropatogenne szczepy E. coli. WP: Zaka¿enia u pacjentów po przeszczepie szpiku –
profilaktyka; zaka¿enie Pneumocystis jirovecii u pacjentów z niedoborami odpornoœci – profilaktyka; zaka¿enia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka

Biseptol® 120: tabl. 120 mg - 20 szt.

Rx

Adamed

BioTrombina 400: prosz. i rozp. do sporz. roztw. do
stos. miejscowego 400 j.m. - 5 amp. z prosz.+ 5 amp. z
rozp.

®
Rx 100% 124,60 Bisocard : tabl. powl. 2,5 mg - 30 szt. u
Bisocard®: tabl. powl. 2,5 mg - 60 szt. u
Thrombin
Biomed Lublin Bisocard®: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u
Rx 100% 21,80 Bisocard®: tabl. powl. 5 mg - 60 szt. u
Biotropil: tabl. powl. 800 mg - 60 szt. u
Rx 100% 31,43 Bisocard®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
Biotropil: tabl. powl. 1200 mg - 60 szt. u
Piracetam
Biofarm Bisocard®: tabl. powl. 10 mg - 60 szt. u
Bisocard®: tabl. powl. 10 mg - 120 szt. u
Biotum®: inj. dom./do¿. [prosz. do przyg. roztw.] 500 mg Lz 100%
- Bisoprolol fumarate
- 1 fiol.
Biotum®: inj. dom./do¿. [prosz. do przyg. roztw.] 1 g
Lz 100%
- BisoHEXAL 5: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u
- 1 fiol.
BisoHEXAL 10: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
Biotum®: inj. dom./do¿. [prosz. do przyg. roztw.] 2 g
Lz 100%
- Bisoprolol fumarate
- 1 fiol.
Ceftazidime
Polpharma Bisoprolol Actavis: tabl. 5 mg - 30 szt. u
Bisoprolol Actavis: tabl. 10 mg - 30 szt. u
100%

19,46
Rx 30%(1) 10,34
Bioxetin: tabl. 20 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Fluoxetine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Epizody du¿ej depresji. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Bulimia (¿ar³ocznoœæ psychiczna): stosowanie produktu jest wskazane jako uzupe³nienie psychoterapii
w celu zmniejszenia chêci objadania siê i zwracania spo¿ytych pokarmów.
Sanofi-Aventis

100% 12,50
50%(1)
7,92
Ketoprofen (1) W: Objawowe leczenie: chorób reumatycznych, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów, zapalenia stawów innego pochodzenia, stanów zapalnych pozastawowych, jak zapalenie pochewek œciêgnistych lub zespó³ bolesnego
barku, choroby zwyrodnieniowej stawów, przebiegaj¹cej z du¿ym nasileniem bólu i
100%
29,66
znacznie ograniczaj¹cej sprawnoœæ chorego. WP: Ból w przebiegu chorób nowotBioracef®: tabl. powl. 250 mg - 10 szt. (2 blist. x 5) u Rx
Sanofi-Aventis France
50%(1) 21,56 worowych - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL
100% 37,87
100% 28,73
Bioracef®: tabl. powl. 250 mg - 14 szt. (2 blist. x 7) u Rx
50%(1) 26,52 Biprolast: krople do oczu [roztw.] 2 mg/ml - 1 but. 5 ml Rx R(1)
6,53
u
100% 41,02
S(2)
bezp³.
®
Rx
Bioracef : tabl. powl. 500 mg - 10 szt. u
50%(1) 24,81
100% 62,79
100% 50,95 Biprolast: krople do oczu [roztw.] 2 mg/ml - 3 but. 5 ml Rx R(1)
8,00
u
Rx
Bioracef®: tabl. powl. 500 mg - 14 szt. u
(1)
50%
S(2)
28,25
bezp³.
Cefuroxime axetil (1) W: Lek jest wskazany w leczeniu wymienionych poni¿ej Brimonidine tartate (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
zaka¿eñ u doros³ych i dzieci w wieku powy¿ej 5 lat: ostre paciorkowcowe zapalenie W: Obni¿enie podwy¿szonego ciœnienia œródga³kowego (CŒG) u pacjentów z jaskr¹
gard³a i migda³ków. Bakteryjne zapalenie zatok przynosowych. Ostre zapalenie z otwartym k¹tem lub nadciœnieniem ocznym. W monoterapii u pacjentów, u których
ucha œrodkowego. Zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli. Zapalenie pêche- miejscowe stosowanie b-adrenolityków jest przeciwwskazane. W leczeniu skojarrza moczowego. Odmiedniczkowe zapalenie nerek. Niepowik³ane zaka¿enia skóry i zonym z innymi produktami leczniczymi obni¿aj¹cymi ciœnienie œródga³kowe, je¿eli
tkanek miêkkich. Leczenie wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy). Nale¿y zmniejszenie ciœnienia z u¿yciem tych produktów jest niewystarczaj¹ce. Adamed
wzi¹æ pod uwagê oficjalne zalecenia dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przePolpharma
ciwbakteryjnych.

Bi-Profenid®: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 150 mg
- 20 szt.

Rx 100%

GSK Pharmaceuticals SA

Rx

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

9,78
18,35
11,57
20,35
18,50
27,09
76,00

Bausch Health

Rx 100%
Rx 100%

7,31
12,31

Sandoz GmbH

Rx 100%
Rx 100%

X
X

Bisoprolol fumarate

Actavis Group PTC ehf.

Bisoprolol Vitabalans: tabl. 5 mg - 30 szt. u
Bisoprolol Vitabalans: tabl. 10 mg - 30 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

Bisoprolol fumarate

12,90
14,50
Vitabalans

100%
5,48
Rx R(1)
Bisoprolol VP: tabl. 5 mg - 30 szt. u
3,20
(2)
S
bezp³.
100% 10,53
Rx R(1)
Bisoprolol VP: tabl. 10 mg - 30 szt. u
3,20
S(2)
bezp³.
Bisoprolol fumarate (1) W: Nadciœnienie têtnicze, przewlek³a, stabilna choroba
wieñcowa. WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powy¿ej 6 r¿. (2) Pacjenci 75+
Bausch Health

Bisopromerck® 5: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u
Bisopromerck® 10: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

Bisoprolol fumarate

X
X
Merck

Bisoratio: tabl. 2,5 mg - 30 szt. u

Rx 100%

Bisoprolol fumarate

Actavis Group PTC ehf.

100%

5,00

6,79
4,05
S(2)
bezp³.
100% 11,38
Rx R(1)
Bisoratio 10: tabl. 10 mg - 30 szt. u
3,20
S(2)
bezp³.
Bisoprolol fumarate (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego (w monoterapii lub w
skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi). Leczenie przewlek³ej stabilnej

Bisoratio 5: tabl. 5 mg - 30 szt. u

Rx R(1)
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LEKsykon - Receptariusz

Bisor

d³awicy piersiowej. Leczenie przewlek³ej stabilnej niewydolnoœci serca o nasileniu
umiarkowanym lub ciê¿kim z ograniczon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ komór (frakcja wyrzutowa £35% w ocenie echokardiograficznej) w skojarzeniu z inhibitorami ACE, lekami moczopêdnymi oraz - w razie koniecznoœci - glikozydami nasercowymi. WP:
Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powy¿ej 6 r¿. (2) Pacjenci 75+ Teva B.V.

Metoprolol succinate
15,00 Bobotic® Forte: krople doustne 135 mg - 1 op. 30 ml
20,00 Simeticone

Bisoratio ASA: kaps. twarde 5/75 mg - 30 szt. u
Bisoratio ASA: kaps. twarde 10/75 mg - 30 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

Bisoprolol fumarate + Acetylsalicylic acid

Actavis Group PTC ehf.

11,15
14,34
22,30
Krka

WMo 100%

28,41
Polpharma

Bocouture: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 50 j. - 1 fiol. u Rx 100% 326,93
83,32 Bocouture: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 100 j. - 1 fiol. u Rx 100%
X

100%
R(1)
13,41
100% 122,04
Rx (1)
tBixebra: tabl. 7,5 mg - 56 szt. u
R
15,58
Ivabradine (1) Przewlek³a niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaburzeniami czynnoœci skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG
rytmem zatokowym i czêstoœci¹ akcji serca ³75 uderzeñ na minutê, w skojarzeniu
z leczeniem standardowym, w tym z b-adrenolitykiem lub gdy leczenie b-adrenolitykiem jest przeciwskazane albo nie jest tolerowane
W: Leczenie objawowe przewlek³ej stabilnej d³awicy piersiowej. Iwabradyna jest
wskazana w leczeniu objawowym przewlek³ej stabilnej d³awicy piersiowej u doros³ych z chorob¹ niedokrwienn¹ serca, z prawid³owym rytmem zatokowym oraz z czêstoœci¹ akcji serca ³70 uderzeñ/min. Iwabradyna jest wskazana: u doros³ych z
nietolerancj¹ lub z przeciwwskazaniem do stosowania b-adrenolityków lub w skojarzeniu z b-adrenolitykami u pacjentów niewystarczaj¹co kontrolowanych za pomoc¹
optymalnej dawki b-adrenolityku. Leczenie przewlek³ej niewydolnoœci serca. Iwabradyna jest wskazana w przewlek³ej niewydolnoœci serca II-IV stopnia wed³ug klasyfikacji NYHA, z zaburzeniami czynnoœci skurczowej, u pacjentów z rytmem
zatokowym, u których czêstoœæ akcji serca wynosi ³75 uderzeñ/min., w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z b-adrenolitykiem lub gdy leczenie b-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane.
Krka

tBixebra: tabl. 5 mg - 56 szt. u

Bloxazoc®: tabl. o przed³. uwalnianiu 23,75 mg - 30 szt. Rx 100%
Bloxazoc®: tabl. o przed³. uwalnianiu 47,5 mg - 30 szt. Rx 100%
Rx 100%
Bloxazoc®: tabl. o przed³. uwalnianiu 95 mg - 30 szt.

Rx

Botulinum A toxin

Merz Pharmaceuticals

Bonadea: tabl. powl. 0,03 mg+ 2 mg - 21 szt.

Rx 100%

Ethinylestradiol + Dienogest

31,75
Zentiva

100%
7,76
Rx (1)
Bonogren: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u
R
5,27
100% 42,99
Rx (2)
Bonogren: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u
R
3,20
100% 82,68
Rx (2)
Bonogren: tabl. powl. 200 mg - 60 szt. u
R
3,20
100% 119,86
Rx (2)
Bonogren: tabl. powl. 300 mg - 60 szt. u
R
4,80
Quetiapine (1) Schizofrenia WP: Zaburzenia psychiczne inne ni¿ wymienione w
ChPL u pacjentów z otêpieniem (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Produkt jest wskazany w leczeniu: schizofrenii; choroby afektywnej dwubiegunowej: z epizodami maniakalnymi o nasileniu od umiarkowanego do ciê¿kiego; z epizodami ciê¿kiej depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej;
100% 71,97 zapobiegawczo w nawrotach choroby afektywnej dwubiegunowej u pacjentów z epiRx (1)
tBixebra - (IR): tabl. powl. 5 mg - 56 szt. u
R
3,20 zodami maniakalnymi lub depresyjnymi odpowiadaj¹cymi klinicznie na leczenie
Vipharm
kwetiapin¹.
100% 103,85
Rx (1)
tBixebra - (IR): tabl. powl. 7,5 mg - 56 szt. u
100% 83,81
R
3,20 Bonogren SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 200 mg
Rx (1)
- 60 szt. u
R
3,20
100% 103,85
Rx (1)
tBixebra - (IR): tabl. powl. 7,5 mg - 56 szt. u
100% 123,26
R
3,20 Bonogren SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 300 mg
Rx (1)
R
4,80
Ivabradine (1) Przewlek³a niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z za- - 60 szt. u
burzeniami czynnoœci skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG Bonogren SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 400 mg
100% 163,79
Rx (1)
rytmem zatokowym i czêstoœci¹ akcji serca ³75 uderzeñ na minutê, w skojarzeniu - 60 szt. u
R
6,40
z leczeniem standardowym, w tym z b-adrenolitykiem lub gdy leczenie b-adrenolityQuetiapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
kiem jest przeciwskazane albo nie jest tolerowane
W: Leczenie objawowe przewlek³ej stabilnej d³awicy piersiowej. Iwabradyna jest W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu: schizofrenii; choroby afektywnej
wskazana w leczeniu objawowym przewlek³ej stabilnej d³awicy piersiowej u doro- dwubiegunowej: z epizodami maniakalnymi o nasileniu od umiarkowanego do ciê¿s³ych z chorob¹ niedokrwienn¹ serca, z prawid³owym rytmem zatokowym oraz z cz- kiego, z epizodami ciê¿kiej depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunoêstoœci¹ akcji serca ³70 uderzeñ/min. Iwabradyna jest wskazana: u doros³ych z wej, zapobiegawczo w nawrotach choroby afektywnej dwubiegunowej u pacjentów
nietolerancj¹ lub z przeciwwskazaniem do stosowania b-adrenolityków lub w skojar- z epizodami maniakalnymi lub depresyjnymi, którzy odpowiadali klinicznie na leczezeniu z b-adrenolitykami u pacjentów niewystarczaj¹co kontrolowanych za pomoc¹ nie kwetiapin¹; leczeniu epizodów ciê¿kiej depresji u pacjentów z ciê¿kim zaburzeoptymalnej dawki b-adrenolityku. Leczenie przewlek³ej niewydolnoœci serca. Iwa- niem depresyjnym (ang. MDD), jako terapia wspomagaj¹ca, jeœli odpowiedŸ na
bradyna jest wskazana w przewlek³ej niewydolnoœci serca II-IV stopnia wg klasyfika- monoterapiê przeciwdepresyjn¹ by³a mniej ni¿ optymalna. Przed rozpoczêciem lecji NYHA, z zaburzeniami czynnoœci skurczowej, u pacjentów z rytmem zatokowym, czenia, lekarz powinien wzi¹æ pod uwagê profil bezpieczeñstwa kwetiapiny.
Vipharm
u których czêstoœæ akcji serca wynosi ³75 uderzeñ/min., w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z b-adrenolitykiem lub gdy leczenie b-adrenolitykiem jest Bonviva®: tabl. powl. 150 mg - 1 szt.
Rx 100%
X
przeciwwskazane albo nie jest tolerowane.
Delfarma
Rx 100%
Bonviva®: tabl. powl. 150 mg - 3 szt.
X
100% 71,98 Ibandronic acid
Roche Registration
Rx (1)
tBixebra - (IR): tabl. 5 mg - 56 szt. u
R
3,20
Bonviva®: inj. [roztw.] 3 mg/3 ml - 1 amp.-strzyk. (+ ig³a) Rx 100%
X
100% 71,92
Ibandronic acid
Roche
Rx (1)
tBixebra - (IR): tabl. 5 mg - 56 szt. u
R
3,20
Rx 100% 98,00
Boostrix: inj. [zaw.] 0,5 ml - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
100% 103,33
Rx (1)
Diphtheria toxoid + Tetanus toxoid + Pertussis vaccine
GSK Commercial
tBixebra - (IR): tabl. 7,5 mg - 56 szt. u
R
3,20
Rx 100% 149,43
100% 103,90 Boostrix Polio: inj. [zaw.] 0,5 ml - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
Rx (1)
tBixebra - (IR): tabl. 7,5 mg - 56 szt. u
Rx 100% 122,80
Boostrix Polio: inj. [zaw.] 0,5 ml - 1 fiol. 0,5 ml
R
3,20
Tetanus toxoid + Pertussis vaccine + Inactivated poliomyelitis vaccine
Ivabradine (1) Przewlek³a niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z za- + Diphtheria toxoid
GSK Commercial
burzeniami czynnoœci skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG
rytmem zatokowym i czêstoœci¹ akcji serca ³75 uderzeñ na minutê, w skojarzeniu
100% 425,25
Rx-z (1)
z leczeniem standardowym, w tym z b-adrenolitykiem lub gdy leczenie b-adrenolity- Bopaho: tabl. powl. 62,5 mg - 56 szt. u
B
bezp³.
kiem jest przeciwskazane albo nie jest tolerowane
W: Leczenie objawowe przewlek³ej stabilnej d³awicy piersiowej. Iwabradyna jest
100% 850,50
Rx-z (1)
wskazana w leczeniu objawowym przewlek³ej stabilnej d³awicy piersiowej u doro- Bopaho: tabl. powl. 125 mg - 56 szt. u
B
bezp³.
s³ych z chorob¹ niedokrwienn¹ serca, z prawid³owym rytmem zatokowym oraz z czêstoœci¹ akcji serca ³70 uderzeñ/minutê. Iwabradyna jest wskazana: u doros³ych z Bosentan (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP)
nietolerancj¹ lub z przeciwwskazaniem do stosowania b-adrenolityków, lub w skoja- W: Leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP) w celu poprawy wydolnoœci
rzeniu z b-adrenolitykami u pacjentów niewystarczaj¹co kontrolowanych za pomoc¹ wysi³kowej oraz z³agodzenia objawów u pacjentów z zaburzeniami czynnoœciowymi
optymalnej dawki b-adrenolityku. Leczenie przewlek³ej niewydolnoœci serca. Iwa- zakwalifikowanymi jako III klasa czynnoœciowa wed³ug WHO. Wykazano skutecznbradyna jest wskazana w przewlek³ej niewydolnoœci serca II do IV stopnia wg klasyf- oœæ w nastêpuj¹cych chorobach: pierwotnym (idiopatycznym i dziedzicznym) TNP,
ikacji NYHA, z zaburzeniami czynnoœci skurczowej, u pacjentów z rytmem wtórnym TNP powsta³ym w przebiegu twardziny uk³adowej bez znacz¹cych œródzatokowym, u których czêstoœæ akcji serca wynosi ³75 uderzeñ/minutê, w skojar- mi¹¿szowych zmian p³ucnych, TNP przebiegaj¹cym z wrodzonym przeciekiem têtnzeniu z leczeniem standardowym, w tym z b-adrenolitykiem lub gdy leczenie b-ad- iczo-¿ylnym i zespo³em Eisenmengera. Wykazano równie¿ pewn¹ poprawê u
Zentiva
renolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane.
Inpharm pacjentów z II klas¹ czynnoœciow¹ TNP wed³ug klasyfikacji WHO.

Bleomedac: inj. [prosz. do przyg. roztw.]
15000 j.m./fiolkê - 1 fiol. 10 ml

Lz

100% 102,06
B(1)
bezp³.

Bleomycin sulphate (1) Chemioterapia ICD-10: C.3.
W: Bleomycyna prawie zawsze podawana jest w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi i/lub radioterapi¹. Bleomycyna przeznaczona jest do leczenia raka p³askonab³onkowego (SCC) g³owy i szyi, zewnêtrznych narz¹dów p³ciowych oraz
szyjki macicy. Choroby Hodgkina. Ch³oniaków nieziarniczych o œredniej i wysokiej
z³oœliwoœci u doros³ych. Raka j¹dra (nasieniakowatego i nienasieniakowatego). Wysiêku w jamie op³ucnej pochodzenia nowotworowego drog¹ doop³ucnow¹. medac
100% 10484,07
B(1)
bezp³.
Blinatumomab (1) Program lekowy: leczenie dazatynibem ostrej bia³aczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+)
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu osób doros³ych z nawrotow¹ lub oporn¹ na leczenie ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ (ang. ALL) z komóAmgen
rek prekursorowych linii B bez chromosomu Philadelphia.

tBlincyto: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.]
38,5 µg - 1 fiol.+ rozp. ±

tBlitzima: inf. [konc. do przyg. roztw.] 100 mg
- 2 fiol. 10 ml
tBlitzima: inf. [konc. do przyg. roztw.] 500 mg
- 1 fiol. 50 ml
Rituximab

Rx-z

Rx-z 100%

X

Rx-z 100%

X

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

leczenia oraz u których zastosowano ju¿ przeszczepienie hematopoetycznych komórek macierzystych lub osób, które nie kwalifikuj¹ siê do niego. Produkt leczniczy
w skojarzeniu z melfalanem i prednizonem wskazany jest w leczeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do
chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem, lub deksametazonem i talidomidem wskazany jest w indukcji
leczenia doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy
kwalifikuj¹ siê do chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych. Produkt leczniczy w
skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyn¹ i prednizonem
wskazany jest w leczeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym ch³oniakiem z komórek p³aszcza, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych.
Accord Healthcare

Bortezomib Actavis: inj. [prosz. do przyg. roztw.]
3,5 mg - 1 fiol. u

Rx-z 100%

Bortezomib

Actavis Group PTC ehf.

Bortezomib Adamed: inj. [prosz. do przyg. roztw.]
1 mg - 1 fiol. u

Lz

Bortezomib Adamed: inj. [prosz. do przyg. roztw.]
2,5 mg - 1 fiol. u
Bortezomib Adamed: inj. [prosz. do przyg. roztw.]
3 ,5 mg - 1 fiol. u

X

100% 316,39
B(1)
bezp³.
100% 654,89
Lz (1)
B
bezp³.
100% 1071,63
Lz (1)
B
bezp³.

Bortezomib (1) Chemioterapia ICD-10: C.76.
W: Produkt leczniczy jest wskazany w monoterapii lub w skojarzeniu z pegylowan¹
liposomaln¹ doksorubicyn¹ lub deksametazonem u doros³ych pacjentów z progresj¹ szpiczaka mnogiego, którzy wczeœniej otrzymali co najmniej jeden inny program
leczenia oraz u których zastosowano ju¿ przeszczepienie hematopoetycznych komórek macierzystych lub osób, które nie kwalifikuj¹ siê do niego. Produkt leczniczy
w skojarzeniu z melfalanem i prednizonem wskazany jest w leczeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do
chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem, lub deksametazonem i talidomidem wskazany jest w indukcji
leczenia doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy
kwalifikuj¹ siê do chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych. Produkt leczniczy w
skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyn¹ i prednizonem
wskazany jest w leczeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym ch³oniakiem z komórek p³aszcza, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych.
Adamed

Bortezomib Aurovitas: inj. [prosz. do sporz. rzotw.]
3,5 mg - 1 fiol. 3,5 mg u

Rx-z

100% 222,03
B(1)
bezp³.

Bortezomib (1) Chemioterapia ICD-10: C.76.
W: Lek jest wskazany w monoterapii lub w skojarzeniu z pegylowan¹ liposomaln¹
doksorubicyn¹ lub deksametazonem u doros³ych pacjentów z progresj¹ szpiczaka
mnogiego, którzy wczeœniej otrzymali co najmniej jeden inny program leczenia oraz
u których zastosowano ju¿ przeszczepienie hematopoetycznych komórek macierzystych lub osób, które nie kwalifikuj¹ siê do niego. Lek w skojarzeniu z melfalanem i
prednizonem wskazany jest w leczeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek
macierzystych. Lek w skojarzeniu z deksametazonem, lub deksametazonem i talidomidem wskazany jest w indukcji leczenia doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy kwalifikuj¹ siê do chemioterapii du¿ymi
dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych. Lek w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyn¹ i prednizonem wskazany jest w leczeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej
nieleczonym ch³oniakiem z 2 komórek p³aszcza, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych.
Aurovitas

Bortezomib Fresenius Kabi: inj. [prosz. do przyg.
roztw.] 1 mg - 1 fiol. prosz. u
Bortezomib Fresenius Kabi: inj. [prosz. do przyg.
roztw.] 2,5 mg - 1 fiol. prosz. u
Bortezomib Fresenius Kabi: inj. [prosz. do przyg.
roztw.] 3,5 mg - 1 fiol. prosz. u

100% 130,41
B(1)
bezp³.
100% 170,10
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 206,39
Rx-z (1)
B
bezp³.

Rx-z

Bortezomib (1) Chemioterapia ICD-10: C.76.
W: Bortezomib jest wskazany w monoterapii lub w skojarzeniu z pegylowan¹ liposomaln¹ doksorubicyn¹ lub deksametazonem u doros³ych pacjentów z progresj¹ szpiczaka mnogiego, którzy wczeœniej otrzymali co najmniej jeden inny program
leczenia oraz u których zastosowano ju¿ przeszczepienie hematopoetycznych komórek macierzystych lub u pacjentów, którzy nie kwalifikuj¹ siê do niego. Bortezomib w skojarzeniu z melfalanem i prednizonem wskazany jest w leczeniu doros³ych
pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê
do chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z przeszczepieniem
hematopoetycznych komórek macierzystych. Bortezomib w skojarzeniu z deksametazonem, lub deksametazonem i talidomidem wskazany jest w indukcji leczenia
doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy kwalifikuj¹ siê do chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych. Bortezomib w skojarzeniu z
Bordered Granuflex®: obramowany opatrunek
WMo 100%
4,07 rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyn¹ i prednizonem wskazany jest w lehydrokoloidowy 6x6 cm - 1 szt.
czeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym ch³oniakiem z komórek p³asz®
Bordered Granuflex : obramowany opatrunek
WMo 100% 11,29 cza, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepienia hematopoetycznych komórek
hydrokoloidowy 10x13 cm - 1 szt.
macierzystych.
Fresenius Kabi
100%
8,48
Bortezomib Glenmark: inj. [prosz. do przyg. roztw.] Rx-z 100% 181,44
Bordered Granuflex®: obramowany opatrunek
WM 30%(1) 3,78 1 mg - 1 fiol. u
B(1)
bezp³.
hydrokoloidowy 10x10 cm - 1 szt.
B(2)
1,76
Bortezomib Glenmark: inj. [prosz. do przyg. roztw.] Rx-z 100% 635,04
100% 15,62 3,5 mg - 1 fiol. u
B(1)
bezp³.
Bordered Granuflex®: obramowany opatrunek
WM 30%(1) 5,04 Bortezomib (1) Chemioterapia ICD-10: C.76.
hydrokoloidowy 15x15 cm - 1 szt.
B(2)
0,51 W: Produkt leczniczy jest wskazany w monoterapii lub w skojarzeniu z pegylowan¹
Emplastri hydrocolloidosa (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullo- liposomaln¹ doksorubicyn¹ lub deksametazonem w leczeniu doros³ych pacjentów z
sa
ConvaTec progresj¹ szpiczaka mnogiego, którzy wczeœniej otrzymali co najmniej jeden inny
program leczenia oraz u których zastosowano ju¿ przeszczepienie hematopoetyczBortezomib Accord: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 1 mg Rx-z 100% 226,80 nych komórek macierzystych lub osób, które nie kwalifikuj¹ siê do niego. Produkt
- 1 fiol. 6 ml u
B(1)
bezp³. leczniczy wskazany jest w skojarzeniu z melfalanem i prednizonem w leczeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifiku100% 680,40 j¹ siê do chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z
Bortezomib Accord: inj. [prosz. do przyg. roztw.]
Rx-z (1)
3,5 mg - 1 fiol. u
B
bezp³. przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych. Produkt leczniczy
wskazany jest w skojarzeniu z deksametazonem, lub deksametazonem i talidomiBortezomib (1) Chemioterapia ICD-10: C.76.
dem w indukcji leczenia doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem
W: Produkt leczniczy jest wskazany w monoterapii lub w skojarzeniu z pegylowan¹
mnogim, którzy kwalifikuj¹ siê do chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków w poliposomaln¹ doksorubicyn¹ lub deksametazonem u doros³ych pacjentów z progre³¹czeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych. Produkt
sj¹ szpiczaka mnogiego, którzy wczeœniej otrzymali co najmniej jeden inny program

LEKsykon - Receptariusz

100% 102,56
30%(1) 30,77
R(2)
3,20
S(3)
bezp³.
X Tiotropium (1) W: Produkt jest wskazany jako lek rozszerzaj¹cy oskrzela w leczeniu podtrzymuj¹cym w celu z³agodzenia objawów u pacjentów z POChP. Lek jest
X przeznaczony do stosowania u osób doros³ych. (2) Ciê¿ka postaæ POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartoœci¹ wskaŸnika FEV1 <50% oraz
medac ujemn¹ prób¹ rozkurczow¹ (3) Pacjenci 75+
Teva Pharmaceuticals Polska

leczniczy wskazany jest w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyn¹ i prednizonem w leczeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym
®
ch³oniakiem z komórek p³aszcza, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepienia he- Braltus : prosz. do inhal. [kaps. twarde] 10 µg/dawkê
matopoetycznych komórek macierzystych.
Glenmark - 30 szt. u

Bortezomib medac: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 1 mg Rx-z 100%
- 1 fiol. u
Bortezomib medac: inj. [prosz. do przyg. roztw.]
Rx-z 100%
3,5 mg - 1 fiol. u
Bortezomib

Bortezomib Sun: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 3,5 mg Rx-z 100% 204,12 Bramitob®: p³yn do inhal. 300 mg - 16 poj. 4 ml
- 1 fiol. u
B(1)
bezp³. Bramitob®: p³yn do inhal. 300 mg - 28 poj. 4 ml
Bortezomib (1) Chemioterapia ICD-10: C.76.
W: Produkt leczniczy jest wskazany w monoterapii lub w skojarzeniu z pegylowan¹
liposomaln¹ doksorubicyn¹ lub deksametazonem u doros³ych pacjentów z progresj¹ szpiczaka mnogiego, którzy wczeœniej otrzymali co najmniej jeden inny program
leczenia oraz u których zastosowano ju¿ przeszczepienie hematopoetycznych komórek macierzystych b¹dŸ którzy nie kwalifikuj¹ siê do niego. Lek w skojarzeniu z
melfalanem i prednizonem wskazany jest w leczeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do chemioterapii
du¿ymi dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem,
lub deksametazonem i talidomidem wskazany jest w indukcji leczenia doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy kwalifikuj¹ siê do
chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych. Lek w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyn¹ i prednizonem wskazany jest w leczeniu doros³ych
pacjentów z wczeœniej nieleczonym ch³oniakiem z komórek p³aszcza, którzy nie
kwalifikuj¹ siê do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych.
Sun Pharmaceutical

Bosentan Sandoz: tabl. powl. 125 mg - 56 szt. u

27

Borte

Rx-z 100%

Rx

Rx 100% 2376,00
Rx 100% 4158,00

100% 6339,06
B(1)
bezp³.
Tobramycin (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ych zaka¿eñ p³uc u œwiadczeniobiorców z mukowiscydoz¹
W: W leczeniu przewlek³ych zaka¿eñ p³uc wywo³anych przez Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydoz¹ w wieku 6 lat i powy¿ej.
Chiesi Poland

Bramitob®: p³yn do inhal. 300 mg - 56 poj. 4 ml

Rx

Bridion: inf. [roztw.] 100 mg/ml - 10 fiol. 2 ml

Rx-z 100%

X

Sugammadex

Merck Sharp & Dohme

Briglau Free: krople do oczu [roztw.] 2 mg/ml
- 1 but. 5 ml u

Rx R(1)

Briglau Free: krople do oczu [roztw.] 2 mg/ml
- 3 but. 5 ml u

100%
S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)

Bromergon®: tabl. 2,5 mg - 30 szt. u

19,06

Sandoz GmbH

100% 18,10
R(1)
3,20
Bromocriptine mesylate (1) W: Choroba Parkinsona. Wszystkie okresy choroby
Parkinsona samoistnej lub po zapaleniu mózgu. Lek mo¿na stosowaæ w monoterapii
lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w tej chorobie. Akromegalia. Jako lek
wspomagaj¹cy lub w specjalnych przypadkach, jako lek alternatywny dla zabiegu chirurgicznego lub radioterapii. Gruczolaki wydzielaj¹ce prolaktynê (prolaktynoma):
leczenie zachowawcze mikro- i makrogruczolaków przysadki wydzielaj¹cych prolaktynê. Przed operacjami podejmowanymi w celu zmniejszenia wielkoœci guza i u³atwienia usuniêcia guza, po operacji, je¿eli poziom prolaktyny jest nadal podwy¿szony. Hiperprolaktynemia u mê¿czyzn: hipogonadyzm zale¿ny od prolaktyny (oligospermia,
utrata libido, impotencja). Zapobieganie lub hamowanie fizjologicznej laktacji poporodowej wy³¹cznie ze wzglêdów medycznych (takich jak: utrata dziecka podczas porodu, œmieræ noworodka, zara¿enie matki wirusem HIV). Bromokryptyna
nie jest zalecana w celu rutynowego hamowania laktacji lub zmniejszania objawów
poporodowego bólu i obrzêku piersi, które mo¿na z powodzeniem leczyæ niefarmakologicznie (np. podtrzymywaniem piersi, ok³adami z lodu) i/lub przez podanie zwyk³ych
œrodków przeciwbólowych. Zaburzenia cyklu miesi¹czkowego, bezp³odnoœæ kobiet: zale¿ne od prolaktyny stany hiperprolaktynemii i pozornej normoprolaktynemii;
brak miesi¹czkowania (z mlekotokiem lub bez mlekotoku), sk¹pe miesi¹czkowanie,
brak fazy lutealnej, hiperprolaktynemia polekowa (np. po niektórych lekach psychotropowych i obni¿aj¹cych ciœnienie). Bezp³odnoœæ kobiet niezale¿na od prolaktyny: zespó³ policystycznych jajników, cykle miesi¹czkowe bezowulacyjne (podawanie leku jako uzupe³nienie leczenia antyestrogenami, np. klomifenem).
Filofarm

Bromocorn®: tabl. 2,5 mg - 30 szt. u

22,75
3,20
bezp³.
62,30  Bromox: kaps. twarde 3 mg - 30 szt. u
8,00  Bromox: kaps. twarde 6 mg - 30 szt. u
bezp³. Bromazepam

X Brimonidine tartate (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
Bosentan
Sandoz GmbH W: Lek jest stosowany w celu obni¿enia podwy¿szonego ciœnienia œródga³kowego u
pacjentów z jaskr¹ z otwartym k¹tem lub nadciœnieniem ocznym: w monoterapii u
Bosentan Sandoz GmbH: tabl. powl. 125 mg - 56 szt. Rx-z 100% 1417,50 pacjentów, u których leczenie miejscowymi lekami blokuj¹cymi receptory b-adrenu
B(1)
bezp³. ergiczne (b-adrenolitykami) jest przeciwwskazane. Jako leczenie wspomagaj¹ce w
Bosentan (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP) po³¹czeniu z innymi lekami obni¿aj¹cymi ciœnienie œródga³kowe, kiedy ciœnienie œróW: Leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP) w celu poprawy wydolnoœci dga³kowe jest niewystarczaj¹co zmniejszane przy zastosowaniu pojedynczego lePolfa Warszawa
wysi³kowej oraz z³agodzenia objawów u pacjentów z III klas¹ czynnoœciow¹ zabu- ku.
rzeñ wg klasyfikacji WHO. Wykazano skutecznoœæ w nastêpuj¹cych chorobach:
100% 29,29
pierwotne (idiopatyczne i dziedziczne) têtnicze nadciœnienie p³ucne; wtórne têtnicze
Rx R(1)
7,09
nadciœnienie p³ucne w przebiegu twardziny uk³adowej bez znacz¹cych œródmi¹¿- Briglau PPH: krople do oczu 2 mg/ml - 1 op. 5 ml u
szowych zmian p³ucnych; têtnicze nadciœnienie p³ucne zwi¹zane z wrodzonym
S(2)
bezp³.
przeciekiem „z lewej na praw¹” i zespo³em Eisenmengera. Wykazano równie¿ pew- Brimonidine tartate (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
n¹ poprawê u pacjentów z II klas¹ czynnoœciow¹ TNP wg klasyfikacji WHO. Produkt
leczniczy jest równie¿ wskazany w celu zmniejszenia liczby nowych owrzodzeñ na W: Obni¿enie podwy¿szonego ciœnienia œródga³kowego (CŒG) u pacjentów z jaskr¹
opuszkach palców u pacjentów z twardzin¹ uk³adow¹ i obecnymi owrzodzeniami z otwartym k¹tem przes¹czania lub nadciœnieniem ocznym. W monoterapii u pacjentów, u których miejscowe stosowanie b-adrenolityków jest przeciwwskazane. W lepalców.
Sandoz GmbH
czeniu skojarzonym z innymi lekami obni¿aj¹cymi CŒG, je¿eli zmniejszenie
Polpharma
100% 2804,92 ciœnienia z u¿yciem tych leków jest niewystarczaj¹ce.
Rx-z (1)
tBosulif: tabl. powl. 100 mg - 28 szt.
B
bezp³. Brilique: tabl. powl. 60 mg - 56 szt.
Rx 100% 160,00
Rx 100% 160,00
100% 14024,6 Brilique: tabl. powl. 90 mg - 56 szt.
1 Ticagrelor
Rx-z
tBosulif: tabl. powl. 500 mg - 28 szt.
AstraZeneca
B(1)
bezp³.
Brinavess: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
Rx-z 100%
X
Bosutinib (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki szpikowej
- 1 fiol. 10 ml
W: Preparat jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z przewlek³¹ bia³aczk¹
Vernakalant
Cardiome
UK
Limited
szpikow¹ z chromosomem Philadelphia (ang. Ph+ CML, Philadelphia chromosome
positive chronic myelogenous leukaemia) w fazie przewlek³ej (ang. CP, chronic pha100% 62,50
Rx
se), fazie akceleracji (ang. AP, accelerated phase) i fazie prze³omu blastycznego tBrintellix: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
30%(1) 20,77
(ang. BP, blast phase), którzy byli wczeœniej leczeni jednym lub wieloma inhibitorami kinazy tyrozynowej, i w przypadku których imatynib, nilotynib i dasatynib nie s¹
100% 119,23
Rx
w³aœciwymi produktami leczniczymi.
Pfizer tBrintellix: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
30%(1) 35,77
100% 633,91 Vortioxetine (1) Leczenie du¿ych epizodów depresyjnych u doros³ych, u których w
Botox: inj. dom. [prosz. do przyg. roztw.] 100 j.m.
Rx (1)
- 1 fiol. 10 ml
B
bezp³. leczeniu bie¿¹cego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy
selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny lub z grupy inhibitorów
Botulinum A toxin (1) Program lekowy: leczenie neurogennej nadreaktywnoœci wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny
wypieracza, Program lekowy: leczenie ogniskowych i po³owiczego kurczu twarzy, W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu du¿ych epizodów depresyjnych u
Program lekowy: leczenie spastycznoœci koñczyny górnej po udarze mózgu z u¿yc- doros³ych.
Lundbeck
iem toksyny botulinowej, Program lekowy: leczenie spastycznoœci w mózgowym pora¿eniu dzieciêcym, Program lekowy: profilaktyczne leczenie chorych na migrenê
100% 27,93
Brinzolamide Genoptim: krople do oczu [roztw.]
przewlek³¹
Rx R(1)
5,73
W: Zaburzenia neurologiczne. Produkt leczniczy jest wskazany do objawowego 10 mg/ml - 1 but. 5 ml u
S(2)
bezp³.
leczenia: ogniskowej spastycznoœci stawu skokowego i stopy u dzieci z mózgowym
pora¿eniem dzieciêcym, w wieku dwóch lat i starszych jako uzupe³nienie terapii re- Brinzolamide (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
habilitacyjnej; ogniskowej spastycznoœci nadgarstka i d³oni u pacjentów doros³ych W: Produkt leczniczy jest wskazany do obni¿ania podwy¿szonego ciœnienia wepo udarze; ogniskowej spastycznoœci stawu skokowego i stopy u pacjentów doro- wn¹trzga³kowego w przypadku: nadciœnienia ocznego, jaskry z otwartym k¹tem
s³ych po udarze; kurczu powiek (blefarospazm), po³owiczego kurczu twarzy i przes¹czania, w monoterapii u pacjentów doros³ych niereaguj¹cych na leczenie
zwi¹zane z nim ogniskowe dystonie; idiopatycznego krêczu karku (dystonia szyjna). b-adrenolitykami lub u pacjentów doros³ych, u których b-adrenolityki s¹ przeciwwProfilaktyki bólów g³owy u pacjentów doros³ych cierpi¹cych na przewlek³¹ migrenê skazane oraz w leczeniu skojarzonym z b-adrenolitykami lub analogami prostaglan(bóle g³owy wystêpuj¹ce 15 dni w m-cu lub czêœciej). Zaburzenia czynnoœci pê- dyn.
Synoptis Pharma
cherza moczowego: idiopatyczna nadreaktywnoœæ pêcherza moczowego z objawRx 100%
ami nietrzymania moczu, parciem nagl¹cym lub czêstomoczem, u pacjentów tBriviact: tabl. powl. 10 mg - 14 szt. u
X
doros³ych, z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ lub z nadwra¿liwoœci¹ na leki antycholi- tBriviact: tabl. powl. 25 mg - 56 szt. u
Rx 100%
X
nergiczne; nietrzymanie moczu u pacjentów doros³ych z nadreaktywnoœci¹ miêœnia
100% 357,04
wypieracza pêcherza moczowego o pod³o¿u neurogennym po stabilnych urazach
Rx (1)
rdzenia krêgowego poni¿ej odcinka szyjnego oraz u pacjentów ze stwardnieniem tBriviact: tabl. powl. 50 mg - 56 szt. u
R
3,20
rozsianym. Zaburzenia skóry i jej przydatków: uporczywa, ciê¿ka, pierwotna nadpotliwoœæ pach, przeszkadzaj¹ca w codziennych czynnoœciach i oporna na leczenie Brivaracetam (1) Terapia dodana u chorych powy¿ej 16 roku ¿ycia z padaczk¹
ogniskow¹
z
brakiem
kontroli
napadów
lub
nietolerancj¹
leczenia
po
zastosowaniu
miejscowe. Przejœciowa poprawa wygl¹du nastêpuj¹cych zmarszczek: zmarszczki
pionowe miêdzy brwiami o nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim widoczne przy co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana po co najmniej trzech
maks. zmarszczeniu brwi (tzw. zmarszczki g³adzizny czo³a) i/lub; zmarszczki w oko- nieudanych próbach leczenia u dzieci powy¿ej 4 r¿. i m³odzie¿y poni¿ej 16. roku ¿ylicy bocznego k¹ta oka o nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim widoczne przy cia z encefalopatiami padaczkowymi pod postaci¹ zespo³u Lennoxa-Gastauta, zepe³nym uœmiechu (zmarszczki typu „kurze ³apki”) i/lub; zmarszczki poziome czo³a o spo³u Dravet, zespo³u Westa i innych rzadkich genetycznie uwarunkowanych
nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim widoczne przy maks. uniesieniu brwi, u doro- encefalopatii padaczkowych
W: Produkt leczniczy jest wskazany w terapii wspomagaj¹cej w leczeniu napadów
s³ych osób, gdy ich nasilenie ma psychologiczny wp³yw na pacjenta.
Allergan
czêœciowych i czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych i m³odzie¿y w wieku
UCB Pharma
100% 3069,36 od 4 lat z padaczk¹.
Rx-z (1)
tBraftovi: kaps. twarde 50 mg - 28 szt.
B
bezp³.
100% 381,65
tBriviact: roztw. doust. 10 mg/ml - 1 but. 300 ml u Rx (1)
100% 6629,81
R
3,20
Rx-z (1)
tBraftovi: kaps. twarde 75 mg - 42 szt.
B
bezp³. Brivaracetam (1) Terapia dodana u chorych powy¿ej 16 roku ¿ycia z padaczk¹ ogniskoEncorafenib (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipi- w¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po zastosowaniu co najmniej
dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana po co najmniej trzech nieudanych prólimumabem
W: Enkorafenib jest wskazany: w skojarzeniu z binimetynibem do leczenia doro- bach leczenia u dzieci powy¿ej 4 r¿. i m³odzie¿y poni¿ej 16. roku ¿ycia z encefalopatiami
padaczkowymi
pod postaci¹ zespo³u Lennoxa-Gastauta, zespo³u Dravet, zespo³u Westa i
s³ych pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem skóry z obecnoœci¹ mutacji BRAF V600; w skojarzeniu z cetuksymabem do leczenia doros³ych innych rzadkich genetycznie uwarunkowanych encefalopatii padaczkowych
W:
Produkt
leczniczy
jest wskazany w terapii wspomagaj¹cej w leczeniu napadów
pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego (CRC) z obecnoœci¹ mutacji BRAF
V600 E,u których wczeœniej stosowano leczenie systemowe. Pierre Fabre Medicament czêœciowych i czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w
wieku od 4 lat z padaczk¹.
UCB Pharma

Rx 100%

Bromocriptine mesylate

Bronchisan fix: zio³a do zaparzania 2 mg/ml
- 20 sasz. 3 g

Rx

Rx 100%
Rx 100%

Orion Corporation

OTC 100%

Plantago lanceolata + Linden inflorescence

Broncho-Vaxom®: kaps. 3,5 mg - 30 szt.
Broncho-Vaxom®: kaps. 7 mg - 30 szt.

Rx 100% 77,43
Rx 100% 114,31
OM Pharma

Rx 100%

Bacterial lysate

Brymont: krople do oczu [roztw.] 2 mg/ml - 1 but. 5 ml
u

85,17

OM Pharma

Rx 100%

Brimonidine tartate

BTM SuperCheck: test diagnostyczny do szybkich
oznaczeñ - 50 szt.

9,29
Polpharma

Bacterial lysate

Broncho-Vaxom® dla dzieci: zaw. doust. [granulat]
3,5 mg - 30 sasz.

14,28
25,70

X

Pharm Supply

WMo 100%

Glukoza we krwi

X

MegaPharm

100% 430,95
R(1)
3,20
100% 430,95
Rx (1)
R
3,20
100% 430,95
Rx (1)
R
3,20
100% 430,95
Rx (1)
R
3,20
Midazolam (1) Przed³u¿one, ostre napady drgawkowe u niemowl¹t, dzieci i m³odzie¿y (od 6 miesiêcy do 18 lat)
W: Leczenie przed³u¿onych, ostrych napadów drgawkowych u niemowl¹t, ma³ych
dzieci, dzieci i m³odzie¿y (od 3 m-cy do 18 lat). Produkt mog¹ podawaæ rodzice/opiekunowie pacjentom, u których rozpoznano padaczkê. U niemowl¹t w wieku 3-6 m-cy
leczenie powinno byæ prowadzone w szpitalu, gdzie mo¿liwe jest monitorowanie
stanu pacjenta oraz dostêpny jest sprzêt do resuscytacji. Neuraxpharm Arzneimittel

 Buccolam: roztw. do stos. w j. ustnej 2,5 mg/0,5 ml
- 4 amp.-strzyk. 0,5 ml u
 Buccolam: roztw. do stos. w j. ustnej 5 mg/ml
- 4 amp.-strzyk. 1 ml u
 Buccolam: roztw. do stos. w j. ustnej 7,5 mg/1,5 ml
- 4 amp.-strzyk. 1,5 ml u
 Buccolam: roztw. do stos. w j. ustnej 10 mg/2 ml
- 4 amp.-strzyk. 2 ml u

Rx-z

Budelin Novolizer 200: prosz. do inhal.
200 µg/dawkê - 1 poj. (200 dawek)
Budelin Novolizer 200: prosz. do inhal.
200 µg/dawkê - 1 poj. (200 dawek + inhal.)

Rx 100%

66,02

Rx 100%

72,83

Budesonide

Budenofalk®: pianka doodbytnicza 2 mg/dawkê
- 1 poj. (14 dawek)

Mylan Healthcare

Rx 100% 396,78

Budesonide

Buderhin®: aerozol do nosa 50 µg/dawkê
- 1 but. 10 ml (200 dawek)
Budesonide

Dr. Falk

Rx 100%

9,32

GSK Pharmaceuticals SA

100% 50,65
30%(1) 29,62
Rx C(2) bezp³.
R(3)
23,80
S(4)
bezp³.
100% 76,28
30%(1) 34,21
Budesonide Easyhaler 200: prosz. do inhal.
Rx C(2) bezp³.
200 µg/dawkê - 1 inhal. (200 dawek - zestaw startowy)
R(3)
21,51
S(4)
bezp³.
100% 64,32
30%(1) 22,25
Budesonide Easyhaler 400: prosz. do inhal.
Rx C(2) bezp³.
400 µg/dawkê - 1 inhal. (100 dawek - zestaw startowy)
R(3)
9,55
S(4)
bezp³.
Budesonide (1) Tylko we wskazaniach pozarejestracyjnych WP: Wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 r¿. (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (4) Pacjenci 75+
W: £agodna, umiarkowana lub ciê¿ka przewlek³a astma. Uwaga: nie nale¿y stosowaæ produktu leczniczego w ostrym napadzie astmy.
Orion Corporation

Budesonide Easyhaler 100: prosz. do inhal.
100 µg/dawkê - 1 inhal. (200 dawek - zestaw startowy)

28

LEKsykon - Receptariusz

Budez

100% 21,06
30%(1)
8,44
Budezonid LEK-AM: prosz. do inhal. [kaps. twarde]
Rx C(2) bezp³.
200 µg/dawkê - 60 szt.
R(3)
6,23
S(4)
bezp³.
100% 40,01
30%(1) 14,77
Budezonid LEK-AM: prosz. do inhal. [kaps. twarde]
Rx C(2) bezp³.
200 µg/dawkê - 120 szt.
R(3)
7,15
S(4)
bezp³.
100% 40,01
30%(1) 14,77
Budezonid LEK-AM: prosz. do inhal. [kaps. twarde]
Rx C(2) bezp³.
400 µg/dawkê - 60 szt.
R(3)
7,15
S(4)
bezp³.
100% 76,28
30%(1) 25,80
Budezonid LEK-AM: prosz. do inhal. [kaps. twarde]
Rx C(2) bezp³.
400 µg/dawkê - 120 szt.
R(3)
10,56
S(4)
bezp³.
Budesonide (1) Tylko we wskazaniach pozarejestracyjnych WP: Wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 r¿. (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (4) Pacjenci 75+
W: Astma oskrzelowa. Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (POChP).
LEK-AM
100% 64,32
30%(1) 22,25
Budiair: aerozol wziewny 200 µg/dawkê
Rx C(2) bezp³.
- 1 poj. (200 dawek + inhal.)
R(3)
9,55
S(4)
bezp³.
100% 64,32
30%(1) 22,25
Budiair: aerozol wziewny 200 µg/dawkê
Rx C(2) bezp³.
- 1 poj. (200 dawek + inhal. Jet)
R(3)
9,55
S(4)
bezp³.
Budesonide (1) Tylko we wskazaniach pozarejestracyjnych WP: Wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 r¿. (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (4) Pacjenci 75+
W: Leczenie ³agodnej, umiarkowanej i ciê¿kiej przewlek³ej astmy oskrzelowej.
Chiesi Poland

Budixon Neb: zaw. do nebulizacji 0,125 mg/ml
- 10 poj. 2 ml
Budixon Neb: zaw. do nebulizacji 0,25 mg/ml
- 10 poj. 2 ml
Budixon Neb: zaw. do nebulizacji 0,25 mg/ml
- 20 poj. 2 ml
Budixon Neb: zaw. do nebulizacji 0,5 mg/ml
- 10 poj. 2 ml

Rx 100%

29,99

Rx 100%

27,99

100%
R(1)
Rx C(2)
R(3)
S(4)

56,88
3,32
bezp³.
3,32
bezp³.

Rx 100%

100%

35,48 mniej jeden rzut leczenia i którzy ju¿ zostali poddani transplantacji szpiku lub siê do

Bunondol®: tabl. podjêzykowe 0,4 mg
- 30 szt. (1 blister) ±

nie kwalifikuj¹. W leczeniu miêsaka Kaposiego (ang. KS) w przebiegu AIDS u
Rx 30%(1) 10,64 niej
pacjentów z ma³¹ liczb¹ CD4 (<200 limfocytów CD4/mm3) ze znacznym zajêciem
(2)

Bunondol®: inj. dom./do¿. 0,3 mg/ml - 5 amp. 1 ml ±

Rx 100%

B
bezp³.
Buprenorphine hydrochloride (1) W: Bóle ró¿nego pochodzenia umiarkowane
do silnych, wymagaj¹ce stosowania odpowiedniego leku przeciwbólowego. (2) Nowotwory z³oœliwe
Polfa Warszawa

b³on œluzowych, skóry lub narz¹dów wewnêtrznych. Preparat mo¿e byæ stosowany
u pacjentów z AIDS-KS w chemioterapii pierwszego lub drugiego rzutu, gdy pomimo
wczeœniej stosowanej terapii skojarzonej z³o¿onej z co najmniej dwóch spoœród nastêpuj¹cych leków: alkaloidów barwinka, bleomycyny i standardowej postaci farmaceutycznej doksorubicyny (lub innej antracykliny) obserwowano postêp choroby lub
23,69 brak tolerancji.
Janssen-Cilag

Buprenorphine hydrochloride

Polfa Warszawa
Calcitonin Jelfa 100: inj. [roztw.] 100 j.m./ml
Rx-w 100% 61,00 - 5 amp. 1 ml u
Rx-w 100% 198,00 Calcitonin (salmon synthetic)
Buprenorphine hydrochloride
Molteni Calcium chloratum WZF: inj. do¿. [roztw.] 67 mg/ml
- 10 amp. 10 ml
Bupivacaine WZF Spinal 0,5% Heavy: inj. [roztw.] Lz 100%
- Calcium chloride
5 mg/ml - 5 amp. 4 ml
Bupivacaine hydrochloride
Polfa Warszawa Calcium dobesilate Galena: tabl. 250 mg - 30 szt.
Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5%: inj.
Rx 100% 43,66 Calcium dobesilate Galena: tabl. 250 mg - 60 szt.
[roztw.] 5 mg/ml - 5 fiol. 20 ml
Calcium dobesilate
Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5%: inj.
Rx 100% 43,66 Calcium dobesilate Hasco: tabl. 250 mg - 30 szt.
[roztw.] 5 mg/ml - 10 amp. 10 ml
Calcium dobesilate Hasco: tabl. 500 mg - 30 szt.

Bunorfin: tabl. podjêzykowe 2 mg - 28 szt.
Bunorfin: tabl. podjêzykowe 8 mg - 28 szt.

Bupivacaine hydrochloride

Polfa Warszawa

Bupropion Neuraxpharm: tabl. o zmodyf. uwalnianiu Rx 100%
150 mg - 30 szt.
Bupropion Neuraxpharm: tabl. o zmodyf. uwalnianiu Rx 100%
300 mg - 30 szt.
Bupropion hydrochloride

Buscolysin: inj. [roztw.] 20 mg/ml - 10 amp. 1 ml u

Rx 100%

Butylscopolamine

Busilvex: inf. [konc. do przyg. roztw.] 60 mg/10 ml
- 8 fiol. 10 ml
Busulfan

Butapirazol: czopki doodbytnicze 250 mg - 5 szt.
Phenylbutazone

Butapirazol: maœæ 50 mg/g - 1 tuba 30 g
Phenylbutazone

36,70
Sopharma

Rx-z 100% 11295,99
Pierre Fabre Medicament

Rx 100%

10,70

GSK PSC Poland sp. z o.o.

Rx 100%

17,15

GSK PSC Poland sp. z o.o.

100% 25,97
Buventol® Easyhaler®: prosz. do inhal. 100 µg/dawkê Rx R(1) 19,04
- 1 inhal. prosz. (200 dawek + poj. ochronny)
C(2)
bezp³.
S(3)
bezp³.
100% 43,50
Buventol® Easyhaler®: prosz. do inhal. 200 µg/dawkê Rx R(1) 28,57
- 1 inhal. prosz. (200 dawek + poj. ochronny)
C(2)
bezp³.
S(3)
bezp³.
Salbutamol (1) W: Objawowe leczenie napadów astmy. Objawowe leczenie zaostrzeñ astmy oraz zaostrzeñ przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc z odwracaln¹
obturacj¹ dróg oddechowych. Zapobieganie napadom astmy wywo³anym przez wysi³ek lub alergeny. Preparat szczególnie zalecany w ³agodzeniu objawów ³agodnej,
umiarkowanej i ciê¿kiej astmy, pod warunkiem, ¿e jego zastosowanie nie opóŸnia
rozpoczêcia podawania wziewnych kortykosteroidów. (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Pacjenci 75+
Orion Corporation

Bydureon: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o przed³.

Rx 100%

63,11

Polfa Warszawa

Rx 100%
Rx 100%

7,75
20,15
Galena

Rx 100%
Rx 100%

7,76
23,29

Hasco-Lek SA

Calcium folinate Sandoz:
- 1 fiol. 100 ml
Calcium folinate Sandoz:
- 1 fiol. 10 ml
Calcium folinate Sandoz:
- 1 fiol. 20 ml
Calcium folinate Sandoz:
- 1 fiol. 35 ml
Calcium folinate Sandoz:
- 1 fiol. 50 ml
Calcium folinate Sandoz:
- 1 fiol. 5 ml

Rx 100%

X

Ebewe Pharma GmbH

100% 170,10
B(1)
bezp³.

inj./inf. [roztw.] 10 mg/ml

Rx

inj./inf. [roztw.] 10 mg/ml

Rx 100%

X

inj./inf. [roztw.] 10 mg/ml

Rx 100%

X

inj./inf. [roztw.] 10 mg/ml

Rx 100%

X

inj./inf. [roztw.] 10 mg/ml

Rx

100%
B(1)

85,05
bezp³.

inj./inf. [roztw.] 10 mg/ml

Rx 100%

X

Calcium folinate (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.02.
W: Folinian wapnia wskazany jest: w celu zmniejszenia toksycznoœci i neutralizowania dzia³ania antagonistów kwasu foliowego (takich jak metotreksat) w terapii cytotoksycznej oraz w przypadku przedawkowania u doros³ych i dzieci. W przypadku
terapii cytotoksycznej procedura ta jest zwykle okreœlana jako “leczenie ochronne
folinianem wapnia”; jednoczeœnie z 5-fluorouracylem w terapii cytotoksycznej.
Sandoz GmbH

Calciumfolinat-Sandoz:
- 1 fiol. 20 ml
Calciumfolinat-Sandoz:
- 5 amp. 3 ml
Calciumfolinat-Sandoz:
- 1 fiol. 35 ml
Calciumfolinat-Sandoz:
- 1 fiol. 60 ml
Calciumfolinat-Sandoz:
- 1 fiol. 100 ml
Rx 100% 519,96
Calciumfolinat-Sandoz:
AstraZeneca - 5 amp. 10 ml

33,99 uwalnianiu] 2 mg - 1 zest.
Exenatide
100% 80,54
30%(1) 24,52 Byetta: inj. [roztw.] 5 µg/dawkê - 1 wstrzyk. 1,2 ml (60
Rx 100% 299,39
dawek)
Budixon Neb: zaw. do nebulizacji 0,5 mg/ml
Rx C(2) bezp³.
- 20 poj. 2 ml
Byetta:
inj.
[roztw.]
10
µg/dawkê
1
wstrzyk.
2,4
ml
(60
Rx 100% 531,20
R(3)
3,71 dawek)
S(4)
bezp³. Exenatide
AstraZeneca
Budesonide (1) W: Produkt w postaci zawiesiny do nebulizacji jest wskazany w leczeniu: astmy, gdy stosowanie inhalatora ciœnieniowego lub inhalatora proszkowe- tCablivi: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 10 mg
Rx-z 100%
X
go jest niew³aœciwe, zespo³u krupu - ostrego zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli - - 1 fiol. prosz. + amp.-strzyk. rozp.
Ablynx NV
niezale¿nie od etiologii, wi¹¿¹cego siê z istotnym zwê¿eniem górnych dróg oddec- Caplacizumab
howych, dusznoœci¹ lub „szczekaj¹cym” kaszlem i prowadz¹cego do zaburzeñ od100% 29665,44
dychania, zaostrzenia POChP, w przypadku gdy stosowanie budezonidu w postaci tCabometyx: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. u
Rx-z (1)
B
zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione. Produkt leczniczy nie jest wskazany do
bezp³.
³agodzenia ostrego napadu astmy lub stanów astmatycznych i bezdechu. (2) Ko100% 29665,44
biety w ci¹¿y (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna tCabometyx: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. u
Rx-z (1)
B
bezp³.
choroba p³uc (4) Pacjenci 75+
Adamed
100% 29665,44
100% 125,99 tCabometyx: tabl. powl. 60 mg - 30 szt. u
Rx-z (1)
B
bezp³.
C(1)
bezp³.
Bufomix Easyhaler: prosz. do inhal.
Rx (2)
Cabozantinib (1) Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
160/4,5 µg/dawkê - 1 inhal. (120 dawek)
R
36,60 raka w¹trobokomórkowego
S(3)
bezp³. W: Rak nerkowokomórkowy (RCC). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowa100% 111,43 nia w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego (RCC): u nieleczonych wczeœniej doros³ych pacjentów z grupy poœredniego lub niekorzystnego ryzyka; u
Bufomix Easyhaler: prosz. do inhal. 320/9 µg/dawkê Rx C(1) bezp³. doros³ych pacjentów, u których uprzednio zastosowano terapiê celowan¹ na czyn(2)
- 1 inhal. (60 dawek)
R
22,04 nik wzrostu œródb³onka naczyniowego (VEGF). Rak w¹trobowokomórkowy
(HCC). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w monoterapii w leczeniu raS(3)
bezp³. ka w¹trobowokomórkowego (HCC) u doros³ych uprzednio leczonych sorafenibem.
Ipsen Poland
Budesonide + Formoterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
100% 137,09
W: Produkt leczniczy wskazany jest u doros³ych i m³odzie¿y (w wieku od 12 lat i star- Cachexan®: zaw. doust. 40 mg/ml - 1 but. 240 ml
Rx (1)
R
szej) w regularnym leczeniu astmy w przypadkach, kiedy wskazane jest zastosowa6,40
nie leczenia skojarzonego (wziewny kortykosteroid i d³ugo dzia³aj¹cy b2-mimetyk): u Megestrol acetate (1) Nowotwory z³oœliwe
pacjentów, u których wziewne kortykosteroidy wraz ze stosowanymi doraŸnie b2-mi- W: Leczenie braku ³aknienia (anoreksji) lub utraty mc. bêd¹cej wynikiem choroby
metykami nie zapewniaj¹ wystarczaj¹cej kontroli lub u pacjentów, u których wystar- nowotworowej lub zespo³u nabytego niedoboru odpornoœci (AIDS).
Polfarmex
czaj¹c¹ kontrolê zapewniaj¹ zarówno wziewne kortykosteroidy, jak i d³ugo
dzia³aj¹ce b2-mimetyki.
Orion Corporation Caelyx®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 2 mg/ml
100% 1536,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 35,48 - 1 fiol. 10 ml u
Bunondol®: tabl. podjêzykowe 0,2 mg - 60 szt. (blister) Rx 30%(1) 10,64 Doxorubicin hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.22.
±
W: Preparat jest wskazany: w monoterapii raka piersi z przerzutami u pacjentów ze
B(2)
bezp³. zwiêkszonym ryzykiem powik³añ ze strony miêœnia sercowego. W leczeniu zaawansowanego raka jajnika u pacjentek, u których chemioterapia I rzutu zwi¹zkami platyny zakoñczy³a siê niepowodzeniem. W leczeniu pacjentów z progresj¹ szpiczaka
mnogiego w terapii skojarzonej z bortezomibem, którzy wczeœniej otrzymali co naj-

81,18

Bausch Health

Calcium dobesilate

70,37 Calciumfolinat-Ebewe: kaps. twarde 15 mg - 20 szt.
Calcium folinate
X

Neuraxpharm Arzneimittel

Rx 100%

inj. [roztw.] 10 mg/ml

Rx 100%

inj. [roztw.] 10 mg/ml

Rx 100%

X

inj. [roztw.] 10 mg/ml

Rx 100%

65,49

inj. [roztw.] 10 mg/ml

Rx 100%

X

inj. [roztw.] 10 mg/ml

Rx 100% 170,10

inj. [roztw.] 10 mg/ml

Rx 100%

Calcium folinate

37,42

X

Ebewe Pharma GmbH

Calcium Gluconate Hameln: inj. [roztw.] 95 mg/ml
- 10 amp. 10 ml u

Rx 100%

Calcium gluconate

Hameln Pharma GMBH

Calperos Osteo: tabl. do rozgr. i ¿ucia
1000 mg+ 880 IU - 30 szt.

Rx 100%

Colecalciferol + Calcium

81,00

33,99

Teva Pharmaceuticals Polska

26082,0
tCalquence: kaps. twarde 100 mg - 60 szt. NOWOŒÆ Rx-z 100%
0
B(1)
bezp³.
Acalabrutinib (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki limfocytowej
obinutuzumabem
W: Produkt leczniczy w monoterapii lub w skojarzeniu z obinutuzumabem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z nieleczon¹ wczeœniej przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹ (ang. CLL). Produkt leczniczy w monoterapii jest
wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z przewlek³¹ bia³aczk¹
limfocytow¹ (ang. CLL), którzy wczeœniej otrzymali co najmniej jedn¹ terapiê.
AstraZeneca

Calsiosol: inj. [roztw.] 95,5 mg/ml - 5 amp. 10 ml u
Calcium gluconate

Rx 100%

X

Neupharm Sp. z o.o. i wspólnicy, Sp.k..

100% 12,08
30%(1)
5,77
100% 23,30
Rx
Camlocor: tabl. 16/5 mg - 28 szt. u
(1)
30%
10,69
100% 23,30
Rx
Camlocor: tabl. 16/10 mg - 28 szt. u
30%(1) 10,69
Candesartan cilexetil + Amlodipine (1) Leczenie zastêpcze pierwotnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych pacjentów, u których uzyskano kontrolê ciœnienia
têtniczego stosuj¹c jednoczeœnie kandesartan i amlodypinê, w takich samych dawkach
W: Produkt jest wskazany w leczeniu zastêpczym samoistnego nadciœnienia têtniczego u pacjentów doros³ych, u których uzyskano odpowiedni¹ kontrolê ciœnienia
podczas jednoczesnego stosowania amlodypiny i kandesartanu w takich samych
dawkach jak w produkcie.
Krka

Camlocor: tabl. 8/5 mg - 28 szt. u

Rx

Campral®: tabl. powl. dojelitowe 333 mg - 84 szt.

Rx 100%

Acamprosate

X
Merck

LEKsykon - Receptariusz

Campto®: inf. do¿. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
- 1 fiol. 15 ml (propyl.) u
Campto®: inf. do¿. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
- 1 fiol. 2 ml u
Campto®: inf. do¿. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
- 1 fiol. 2 ml (propyl.) u
Campto®: inf. do¿. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
- 1 fiol. 5 ml u
Campto®: inf. do¿. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
- 1 fiol. 5 ml (propyl.) u

100%

22,26
8,74
S(2)
bezp³.
Lz 100% 605,58
Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide (1) W: Produkt wskazany jest w
Lz 100%
X leczeniu samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest wystarczaj¹co kontrolowane kandesartanem cyleksetylem lub hydrochlorotiazydem w monoterapii. (2) Pacjenci 75+
Delfarma
Lz 100% 1815,64
100% 16,52
Rx
Candezek Combi: kaps. twarde 8/5 mg - 30 szt. u
30%(1)
9,77
Lz 100%
X
100% 47,21
Rx
Irinotecan hydrochloride
Pfizer Candezek Combi: kaps. twarde 8/5 mg - 90 szt. u
(1)
30%
26,94
Rx 100% 12,75
Canbiox: tabl. powl. 500 mg - 3 szt.
100% 16,52
Rx
Candezek
Combi:
kaps.
twarde
8/10
mg
30
szt.
u
Azithromycin
Apotex Inc.
30%(1)
9,77
Cancidas: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 50 mg
Rx-z 100% 2675,65 Candezek Combi: kaps. twarde 8/10 mg - 90 szt. u Rx 100% 47,21
- 1 fiol. 10 ml
30%(1) 26,94
Cancidas: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 70 mg
Rx-z 100% 3492,14
100% 32,07
- 1 fiol. 10 ml
Candezek Combi: kaps. twarde 16/5 mg - 30 szt. u Rx
30%(1) 18,55
Capsofungin
Merck Sharp & Dohme
100% 91,71
100% 12,78 Candezek Combi: kaps. twarde 16/5 mg - 90 szt. u Rx
30%(1) 51,17
Rx 30%(1) 6,47
Candepres: tabl. 8 mg - 28 szt.
100% 32,07
S(2)
bezp³. Candezek Combi: kaps. twarde 16/10 mg - 30 szt. u Rx
30%(1) 18,55
100% 24,66
Rx 30%(1) 12,05 Candezek Combi: kaps. twarde 16/10 mg - 90 szt. u Rx 100%(1) 91,71
Candepres: tabl. 16 mg - 28 szt.
30%
51,17
S(2)
bezp³.
Candesartan cilexetil + Amlodipine (1) Leczenie zastêpcze pierwotnego nad100% 42,25 ciœnienia têtniczego u doros³ych pacjentów, u których uzyskano kontrolê ciœnienia
Rx 30%(1) 17,02 têtniczego stosuj¹c jednoczeœnie kandesartan i amlodypinê, w takich samych dawCandepres: tabl. 32 mg - 28 szt.
kach
S(2)
bezp³. W: Produkt jest wskazany w leczeniu zastêpczym pierwotnego nadciœnienia têtniCandesartan cilexetil (1) W: Produkt wskazany jest w: leczeniu samoistnego na- czego u doros³ych pacjentów, u których uzyskano kontrolê ciœnienia têtniczego stodciœnienia têtniczego u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 do <18 lat; leczen- suj¹c jednoczeœnie kandesartan i amlodypinê, w takich samych dawkach. Adamed
iu doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹ serca i zaburzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹
100% 26,65
lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory £40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub jako lek pomocniczy w skojarzeniu z inhibitorami ACE u pacjentów z Candifluc: syrop 5 mg/ml - 1 but. 150 ml
Rx 50%(1) 13,33
objawami niewydolnoœci serca mimo optymalnej terapii, gdy leki z grupy antagoniS(2)
bezp³.
stów receptorów dla mineralokortykosteroidów nie s¹ tolerowane. WP: Nadciœnienie têtnicze u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie Fluconazole (1) W: Lek jest wskazany w leczeniu zaka¿eñ grzybiczych. Lek jest
renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Sandoz GmbH wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ:
kryptokokowe zapalenie opon mózgowych; kokcydioidomikoza; inwazyjne kandyd100% 20,13 ozy; dro¿d¿akowe zaka¿enia b³on œluzowych, w tym zaka¿enia gard³a, prze³yku, wyRx 30%(1) 7,52 stêpowanie dro¿d¿aków w moczu oraz przewlek³e dro¿d¿akowe zaka¿enia skóry i
Candepres - (IR): tabl. 16 mg - 28 szt.
b³on œluzowych; przewlek³e zanikowe dro¿d¿akowe zapalenie jamy ustnej (zwi¹zaS(2)
bezp³. ne ze stosowaniem protez zêbowych), jeœli higiena jamy ustnej lub leczenie miejsco100% 38,05 we s¹ niewystarczaj¹ce; dro¿d¿yca pochwy, ostra lub nawracaj¹ca, gdy leczenie
Rx 30%(1) 12,82 miejscowe jest niewystarczaj¹ce; dro¿d¿akowego zapalenia ¿o³êdzi, gdy leczenie
Candepres - (IR): tabl. 32 mg - 28 szt.
miejscowe jest niewystarczaj¹ce; grzybice skóry, w tym stóp, tu³owia, podudzi, ³upiS(2)
bezp³. e¿ pstry, zaka¿enia dro¿d¿akowe skóry w³aœciwej, gdy zalecane jest podjêcie lecze100% 40,94 nia ogólnoustrojowego; grzybica paznokci (onychomikoza), gdy uzna siê, ¿e inne leki s¹ nieodpowiednie. Lek jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych w
Rx 30%(1) 13,91 zapobieganiu nastêpuj¹cym zaka¿eniom: nawroty kryptokokowego zapalenia opon
Candepres - (IR): tabl. 32 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³. mózgowych u pacjentów z podwy¿szonym ryzykiem nawrotów; nawroty dro¿d¿akoCandesartan cilexetil (1) W: Produkt wskazany jest w: leczeniu samoistnego na- wego zapalenia b³ony œluzowej jamy ustnej, gard³a i prze³yku u pacjentów zaka¿odciœnienia têtniczego u doros³ych; w leczeniu nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³o- nych HIV, u których jest zwiêkszone ryzyko nawrotów; nawroty dro¿d¿ycy pochwy
dzie¿y w wieku od 6 do <18 lat; leczeniu doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹ ser- (4 lub wiêcej zaka¿eñ w ci¹gu roku); zaka¿enia grzybicze u pacjentów z przed³u¿aca i zaburzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komo- j¹c¹ siê neutropeni¹ (np. u pacjentów z nowotworami krwi, otrzymuj¹cych chemiotery £40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub jako lek pomocniczy w skojar- rapiê lub u pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych).
zeniu z inhibitorami ACE u pacjentów z objawami niewydolnoœci serca mimo opty- Lek jest wskazany do stosowania w nastêpuj¹cych zaka¿eniach u noworodków, niemalnej terapii, gdy leki z grupy antagonistow receptorów dla mineralokortykostero- mowl¹t, dzieci i m³odzie¿y 0-17 lat. Lek stosuje siê w leczeniu dro¿d¿akowego zakaidów nie s¹ tolerowane. WP: Nadciœnienie têtnicze u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a ¿enia b³on œluzowych (jamy ustnej, gard³a i prze³yku), inwazyjnej kandydozy i krypchoroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2) tokokowego zapalenia opon mózgowych oraz w zapobieganiu zaka¿eniom dro¿dPacjenci 75+
Delfarma ¿akami u pacjentów z os³abion¹ odpornoœci¹. Lek mo¿na stosowaæ jako leczenie
podtrzymuj¹ce w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mó100% 40,57 zgowych u dzieci z wysokim ryzykiem nawrotów. Leczenie mo¿na rozpocz¹æ przed
Rx 30%(1) 13,54 otrzymaniem wyników posiewu lub innych badañ laboratoryjnych. Jednak¿e po ich
Candepres - (IR): tabl. 32 mg - 30 szt.
otrzymaniu nale¿y odpowiednio dostosowaæ dostêpne leczenie. Nale¿y wzi¹æ pod
S(2)
bezp³. uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego zastosowania leków przeciwgrzyAflofarm Farmacja Polska
100% 40,57 biczych. (2) Pacjenci 75+
Rx 30%(1) 13,54 Canespor® Onychoset: maœæ (10 mg+ 400 mg)/g
Candepres - (IR): tabl. 32 mg - 30 szt.
Rx 100% 88,31
S(2)
bezp³. - 1 zest. (10 g maœci+ 1 wyciskarka+ 15 szt. plastrów+ 1

Lz 100%

X

Candesartan cilexetil (1) W: Produkt wskazany jest w: leczeniu samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych; w leczeniu nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 do <18 lat; leczeniu doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹ serca i zaburzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory £40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub jako lek pomocniczy w skojarzeniu z inhibitorami ACE u pacjentów z objawami niewydolnoœci serca mimo optymalnej terapii, gdy leki z grupy antagonistow receptorów dla mineralokortykosteroidów nie s¹ tolerowane. WP: Nadciœnienie têtnicze u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a
choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)
Pacjenci 75+
Inpharm
100%

12,78
6,47
S(2)
bezp³.
100% 25,48
Rx 30%(1) 12,87
Candepres HCT: tabl. 16/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 46,89
Rx 30%(1) 21,66
Candepres HCT: tabl. 32/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 46,89
Rx 30%(1) 21,66
Candepres HCT: tabl. 32/25 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide (1) W: Lek wskazany jest w: leczeniu samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest wystarczaj¹co kontrolowane kandesartanem cyleksetylem lub hydrochlorotiazydem w monoterapii. (2) Pacjenci 75+
Sandoz GmbH

Candepres HCT: tabl. 8/12,5 mg - 28 szt.
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Campt

Rx 30%(1)

Candepres HCT - (IR): tabl. 16/12,5 mg - 30 szt.

Rx 30%(1)

rakiem piersi lub rakiem piersi z przerzutami po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego. Przebyte leczenie cytotoksyczne powinno zawieraæ antracykliny. Produkt
leczniczy jest równie¿ wskazany w monoterapii pacjentek z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym rakiem piersi po niepowodzeniu leczenia taksanami i schematami zawieraj¹cymi antracykliny lub u pacjentek, u których dalsze leczenie
Glenmark
antracyklinami jest przeciwwskazane.

Capecitabine Zentiva: tabl. powl. 150 mg - 60 szt. u Rx 100%
Capecitabine Zentiva: tabl. powl. 500 mg - 120 szt. Rx 100%
u
Capecitabine

X
X
Zentiva

100% 5111,51
B(1)
bezp³.
100% 14007,74
Rx-z (1)
Caprelsa: tabl. powl. 300 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
Vandetanib (1) Program lekowy: leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy
W: Produkt jest wskazany w leczeniu agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy
(ang. MTC). Produkt jest wskazany u doros³ych pacjentów, dzieci i m³odzie¿y w wieku 5 lat i starszych. U pacjentów, u których nie wykryto mutacji RET lub uzyskano
wynik negatywny, mo¿liwe jest uzyskanie mniejszej skutecznoœci leku, co nale¿y
rozwa¿yæ przed podjêciem decyzji o leczeniu pacjenta.
Genzyme Europe B.V.

Rx-z

Caprelsa: tabl. powl. 100 mg - 30 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

Captopril Jelfa: tabl. 12,5 mg - 30 szt.
Captopril Jelfa: tabl. 25 mg - 30 szt.
Captopril

Captopril Polfarmex:
Captopril Polfarmex:
Captopril Polfarmex:
Captopril Polfarmex:

10,72
13,21

Bausch Health

Rx
Rx
Rx
Rx

tabl. 12,5 mg - 30 szt.
tabl. 25 mg - 30 szt.
tabl. 25 mg - 40 szt.
tabl. 50 mg - 30 szt.

Captopril

100%
100%
100%
100%

8,23
10,53
10,86
11,68
Polfarmex

100% 11,42
30%(1)
5,11
100% 21,96
Rx
Caramlo: tabl. 16/5 mg - 28 szt. u
30%(1)
9,35
100% 21,96
Rx
Caramlo: tabl. 16/10 mg - 28 szt. u
(1)
30%
9,35
Candesartan cilexetil + Amlodipine (1) Leczenie zastêpcze pierwotnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych pacjentów, u których uzyskano kontrolê ciœnienia
têtniczego stosuj¹c jednoczeœnie kandesartan i amlodypinê, w takich samych dawkach
W: Lek jest wskazany jako leczenie zastêpcze w leczeniu nadciœnienia têtniczego u
pacjentów doros³ych, u których uzyskano odpowiedni¹ kontrolê ciœnienia w wyniku
stosowania amlodypiny i kandesartanu w takich samych dawkach jak w produkcie,
ale w postaci oddzielnych tabl.
Zentiva

Rx

Caramlo: tabl. 8/5 mg - 28 szt. u

Rx 100% 2120,58
Rx 100% 24324,30

Carbaglu: tabl. rozp. 200 mg - 5 szt.
Carbaglu: tabl. rozp. 200 mg - 60 szt.
Carglumic acid

Orphan Europe – Recordati Group

Carbomedac: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
- 1 fiol. 5 ml u
Carbomedac: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
- 1 fiol. 15 ml u
Carbomedac: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
- 1 fiol. 45 ml u
Carbomedac: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
- 1 fiol. 60 ml u
Carbomedac: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
- 1 fiol. 100 ml u

Lz
Lz
Lz
Lz
Lz

100% 19,16
B(1)
bezp³.
100% 41,96
B(1)
bezp³.
100% 107,16
B(1)
bezp³.
100% 179,17
B(1)
bezp³.
100% 269,89
(1)
B
bezp³.

Carboplatin (1) Chemioterapia ICD-10: C.6.
W: Koncentrat do sporz¹dzania roztw. do inf., w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych noskrobak do pazn.)
wotworów z³oœliwych: zaawansowany rak jajnika pochodzenia nab³onkowego:
Urea + Bifonazole
Bayer leczenie pierwszego rzutu, leczenie drugiego rzutu, po niepowodzeniu leczenia innymi lekami, drobnokomórkowy rak p³uca.
medac
100% 78,25
Capecitabine Accord: tabl. powl. 150 mg - 60 szt. u Rx-z (1)
100% 13,38
B
bezp³. Carboplatin Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Lz (1)
B
bezp³.
100% 156,49 10 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u
Capecitabine Accord: tabl. powl. 300 mg - 60 szt. u Rx-z (1)
100% 38,56
B
bezp³. Carboplatin Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Lz (1)
B
bezp³.
100% 453,60 10 mg/ml - 1 fiol. 15 ml u
Capecitabine Accord: tabl. powl. 500 mg - 120 szt. u Rx-z (1)
100% 110,00
B
bezp³. Carboplatin Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Lz (1)
10 mg/ml - 1 fiol. 45 ml u
B
bezp³.
Capecitabine (1) Chemioterapia ICD-10: C.5.a.; C.5.b.; C.5.c.
W: Leczenie uzupe³niaj¹ce po operacji raka okrê¿nicy w stadium III (stadium C wg Carboplatin Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
100% 138,35
Lz
Dukesa). Leczenie chorych na raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami. Lecze- 10 mg/ml - 1 fiol. 60 ml u
B(1)
bezp³.
nie pierwszego rzutu u chorych na zaawansowanego raka ¿o³¹dka w skojarzeniu ze
schematami zawieraj¹cymi pochodne platyny. Produkt leczniczy w skojarzeniu z Carboplatin (1) Chemioterapia ICD-10: C.6.
docetakselem wskazany jest w leczeniu pacjentek z miejscowo zaawansowanym W: Karboplatyna jest wskazana w leczeniu zaawansowanego raka jajnika pochodzenia
rakiem piersi lub rakiem piersi z przerzutami po niepowodzeniu leczenia cytotoksy- nab³onkowego w: leczeniu pierwszego rzutu, leczeniu drugiego rzutu, jeœli leczenie innymi
Accord Healthcare
cznego. Przebyte leczenie cytotoksyczne powinno zawieraæ antracykliny. Produkt lekami okaza³o siê nieskuteczne; drobnokomórkowego raka p³uca.
leczniczy jest równie¿ wskazany w monoterapii pacjentek z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym rakiem piersi po niepowodzeniu leczenia taksanami i sche- Carboplatin-Ebewe: inf. do¿. [konc. do przyg. roztw.] Rx 100% 48,20
B(1)
matami zawieraj¹cymi antracykliny lub u pacjentek, u których dalsze leczenie 10 mg/ml - 1 fiol. 15 ml u
bezp³.
antracyklinami jest przeciwwskazane.
Accord Healthcare
Carboplatin-Ebewe: inf. do¿. [konc. do przyg. roztw.] Rx 100% 146,29
B(1)
Capecitabine Glenmark: tabl. powl. 150 mg - 60 szt. Rx 100% 67,19 10 mg/ml - 1 fiol. 45 ml u
bezp³.
u
B(1)
bezp³. Carboplatin-Ebewe: inf. do¿. [konc. do przyg. roztw.]
100% 196,18
Rx (1)
B
Capecitabine Glenmark: tabl. powl. 500 mg - 120 szt. Rx 100% 447,93 10 mg/ml - 1 fiol. 60 ml u
bezp³.
u
B(1)
bezp³. Carboplatin-Ebewe: inf. do¿. [konc. do przyg. roztw.]
100% 25,85
Rx (1)
Capecitabine (1) Chemioterapia ICD-10: C.5.a.; C.5.b.; C.5.c.
10 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u
B
bezp³.
W: Leczenie uzupe³niaj¹ce po operacji raka okrê¿nicy w stadium III (stadium C wg
Dukesa). Leczenie chorych na raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami. Lecze- Carboplatin-Ebewe: inf. do¿. [konc. do przyg. roztw.] Rx 100%
X
nie pierwszego rzutu u chorych na zaawansowanego raka ¿o³¹dka w skojarzeniu ze 10 mg/ml - 1 fiol. 100 ml u
schematami zawieraj¹cymi pochodne platyny. Produkt leczniczy w skojarzeniu z Carboplatin (1) Chemioterapia ICD-10: C.6.
docetakselem wskazany jest w leczeniu pacjentek z miejscowo zaawansowanym W: Zaawansowany rak jajnika pochodzenia nab³onkowego, zarówno jako lek pierw-
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Carbo

szego rzutu, jak i w przypadku, gdy inne leki okaza³y siê nieskuteczne. Drobnoko- ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
mórkowy rak p³uc.
Ebewe Pharma GmbH W: Przewlek³a, objawowa niewydolnoœæ serca. D³ugotrwa³e leczenie przewlek³ej
objawowej niewydolnoœci serca (klasa II i III wg NYHA- Nowojorskie Towarzystwo
Carboplatin Pfizer: inj. [roztw.] 50 mg/5 ml - 1 fiol. 5 ml Lz 100% 26,08 Chorób Serca) w skojarzeniu z lekami moczopêdnymi, glikozydami naparstnicy i/lub
u
B(1)
bezp³. inhibitorami ACE. Karwedylol spowalnia rozwój niewydolnoœci i zmniejsza nasilenie
100% 44,00 jej objawów. Z uwagi na brak szerszych doœwiadczeñ klinicznych, nie nale¿y podaCarboplatin Pfizer: inj. [roztw.] 150 mg/15 ml
waæ karwedylolu pacjentom z ciê¿k¹ niewydolnoœci¹ kr¹¿enia klasy IV wg NYHA.
Lz (1)
- 1 fiol. 15 ml u
B
bezp³. Samoistne nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego w
100% 107,16 monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi. Leczenie
Carboplatin Pfizer: inj. [roztw.] 450 mg/45 ml
Lz (1)
stabilnej d³awicy piersiowej.
Teva Pharmaceuticals Polska
- 1 fiol. 45 ml u
B
bezp³.
100% 12,78
Carboplatin (1) Chemioterapia ICD-10: C.6.
Rx 30%(1) 6,47
W: Zaawansowany rak jajnika (w tym leczenie drugiego rzutu u pacjentek, które wc- Carzap: tabl. 8 mg - 28 szt.
zeœniej otrzymywa³y schematy leczenia zawieraj¹ce cisplatynê). Drobnokomórkowy
S(2)
bezp³.
rak p³uca.
Pfizer
100% 24,66
Cardenor - import docelowy: inf. do¿. [roztw.]
(1)
Rx 30% 12,05
Lz 100%
- Carzap: tabl. 8 mg - 56 szt.
4 mg/4 ml - 10 amp. 4 ml
S(2)
bezp³.
Norepinephrine
VEM
100% 24,66
100%
5,34
Rx 30%(1) 12,05
Carzap: tabl. 16 mg - 28 szt.
Rx 30%(1) 2,82
Cardilopin: tabl. 2,5 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
(2)
S
bezp³.
100% 47,45
100%
7,15
(1)
Rx 30% 22,22
Carzap: tabl. 16 mg - 56 szt.
Rx 30%(1) 2,15
Cardilopin: tabl. 5 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
S(2)
bezp³.
100% 47,45
100% 13,77
Rx 30%(1) 22,22
Carzap: tabl. 32 mg - 28 szt.
Rx 30%(1) 4,13
Cardilopin: tabl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
S(2)
bezp³.
Candesartan cilexetil (1) W: Lek jest wskazany w: leczeniu samoistnego nadciAmlodipine (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa. œnienia têtniczego u doros³ych. Leczeniu doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹ serNaczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda ca i zaburzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komozwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci 75+
ry £40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub jako lek dodany do inhibitora
Proterapia
ACE u pacjentów z utrzymuj¹cymi siê objawami niewydolnoœci serca, pomimo optyRx 100% 43,96 malnej terapii, wówczas gdy antagoniœci receptora mineralokortykoidowego nie s¹
Cardura®: tabl. 1 mg - 30 szt. u
Leczeniu nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat.
Rx 100% 51,11 tolerowani.
Cardura®: tabl. 2 mg - 30 szt. u
WP: Nadciœnienie têtnicze u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do
Rx 100% 24,33 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Zentiva
Cardura®: tabl. 4 mg - 30 szt. u
Doxazosin
Upjohn EESV
100% 20,12
100%

24,74 Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 28 szt.

Cardura® XL: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 4 mg - 30 szt. Rx 30%(1) 11,80
u
R(2)
9,46
S(3)
bezp³.
100% 50,58
(1)
Cardura® XL: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 8 mg - 30 szt. Rx 30% 24,71
u
R(2)
20,02
S(3)
bezp³.
Doxazosin (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu: samoistnego nadciœnienia têtniczego, objawów klinicznych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego
(BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿. (2) Przerost gruczo³u krokowego (3) Pacjenci 75+
Upjohn EESV

Carident®: maœæ (100 mg+ 150 mg+ 80 mg)/g
- 1 tuba 5 g
Sodium benzoate + Papain + Framycetin sulphate

Carteol LP 2%: krople do oczu o przed³. uwalnianiu
20 mg/ml - 1 but. 3 ml (75 kropli)
Carteolol hydrochloride

Cartexan®: kaps. twarde 400 mg - 60 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Carvedilol

23,59

Dr. Mann Pharma

Rx 100%

Chondroitin sulphate

Carvedilol Orion: tabl. powl. 6,25 mg - 30 szt. u
Carvedilol Orion: tabl. powl. 12,5 mg - 30 szt. u
Carvedilol Orion: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u

20,00

Chema-Elektromet

51,99
REIG JOFRE

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

4,85
5,85
5,43

Orion Corporation

100%

7,51
S(2)
bezp³.
100% 20,12
Rx 30%(1) 7,51
Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 38,34
Rx 30%(1) 13,11
Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 38,34
Rx 30%(1) 13,11
Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 38,34
(1)
Rx 30% 13,11
Carzap - (IR): tabl. 32 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 38,34
Rx 30%(1) 13,11
Carzap - (IR): tabl. 32 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 41,43
(1)
Rx 30% 14,40
Carzap - (IR): tabl. 32 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Candesartan cilexetil (1) W: Lek jest wskazany w: leczeniu pierwotnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych; leczeniu doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹ serca i zaburzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory £40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub jako lek dodany do inhibitora
ACE u pacjentów z utrzymuj¹cymi siê objawami niewydolnoœci serca, pomimo optymalnej terapii, wówczas gdy antagoniœci receptora mineralokortykoidowego nie s¹
tolerowani; leczeniu nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat.
WP: Nadciœnienie têtnicze u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18
r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Delfarma

7,14
5,75
bezp³.
100%
9,79
Carvedilol-ratiopharm® 12,5: tabl. powl. 12,5 mg
Rx 30%(1) 7,02
- 30 szt. u
S(2)
bezp³. Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 28 szt.
100% 13,57
®
Carvedilol-ratiopharm 25: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. Rx 30%(1) 8,02
u
S(2)
bezp³. Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 56 szt.
Carvedilol (1) Udokumentowana niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II – NYHA
IV WP: Zastoinowa niewydolnoœæ serca w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
W: Nadciœnienie têtnicze samoistne. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa. Lecze- Carzap - (IR): tabl. 32 mg - 28 szt.
nie wspomagaj¹ce umiarkowanej do ciê¿kiej stabilnej niewydolnoœci serca.

Carvedilol-ratiopharm® 6,25: tabl. powl. 6,25 mg
- 30 szt. u

Rx 30%(1)
S(2)

Ratiopharm

Rx 30%(1)

100%

20,07
7,46
bezp³.
100% 38,27
Rx 30%(1) 13,04
S(2)
bezp³.
100% 38,27
(1)
Rx 30% 13,04
S(2)
bezp³.
100% 40,83
Rx 30%(1) 13,80
Carzap - (IR): tabl. 32 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Candesartan cilexetil (1) W: Lek jest wskazany w: leczeniu pierwotnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych; leczeniu doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹ serca i zaburzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory £40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub jako lek dodany do inhibitora
ACE u pacjentów z utrzymuj¹cymi siê objawami niewydolnoœci serca, pomimo optymalnej terapii, wówczas gdy antagoniœci receptora mineralokortykoidowego nie s¹
tolerowani; leczeniu nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat.
WP: Nadciœnienie têtnicze u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18
Inpharm
r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+

100%
7,88
Rx 30%(1) 7,19
Carvetrend: tabl. 3,125 mg - 30 szt. u
(2)
S
bezp³.
100%
7,64
Rx 30%(1) 6,25
Carvetrend: tabl. 6,25 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 11,10
(1)
Rx 30%
Carvetrend: tabl. 12,5 mg - 30 szt. u
8,33
S(2)
bezp³.
100% 14,82
Rx 30%(1) 9,27 Carzap HCT: tabl. 8/12,5 mg - 28 szt.
Carvetrend: tabl. 25 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Carvedilol (1) Udokumentowana niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II – NYHA
IV WP: Zastoinowa niewydolnoœæ serca w przypadkach innych ni¿ okreœlone w

Rx 30%(1)
S(2)

100%
Rx 30%(1)
S(2)

100%

Carzap HCT: tabl. 8/12,5 mg - 56 szt.

24,66

Rx 30%(1) 12,05

S(2)
bezp³.
100% 25,46
(1)
Rx 30% 12,85
Carzap HCT: tabl. 16/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 47,45
Rx 30%(1) 22,22
Carzap HCT: tabl. 16/12,5 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 46,80
(1)
Rx 30% 21,57
Carzap HCT: tabl. 32/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 46,80
Rx 30%(1) 21,57
Carzap HCT: tabl. 32/25 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie pierwotnego
nadciœnienia têtniczego u doros³ych, którego nie mo¿na uregulowaæ stosuj¹c monoterapiê kandesartanem cyleksetylu lub hydrochlorotiazydem. Dawka 32/25 mg. Lek
wskazany jest w: leczeniu pierwotnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych pacjentów, u których ciœnienie nie jest odpowiednio kontrolowane po zastosowaniu kandesartanu cyleksetylu lub hydrochlorotiazydu w monoterapii. (2) Pacjenci 75+ Zentiva
100%

22,39
9,78
bezp³.
Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide (1) W: Produkt leczniczy wskazany jest w: leczeniu pierwotnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych, którego nie
mo¿na uregulowaæ stosuj¹c monoterapiê kandesartanem cyleksetylu lub hydrocDelfarma
hlorotiazydem. (2) Pacjenci 75+

Carzap HCT - (IR): tabl. 16/12,5 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)
S(2)

100%

20,86
8,25
S(2)
bezp³.
100% 39,85
Rx 30%(1) 14,62
Carzap HCT - (IR): tabl. 16/12,5 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide (1) W: Produkt leczniczy wskazany jest w: leczeniu pierwotnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych, którego nie
mo¿na uregulowaæ stosuj¹c monoterapiê kandesartanem cyleksetylu lub hydrochlorotiazydem. (2) Pacjenci 75+
Inpharm

Carzap HCT - (IR): tabl. 16/12,5 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

Casodex®: tabl. powl. 50 mg - 28 szt.

Rx 100% 297,50

Bicalutamide

Caspofungin Solinea: inf. [prosz. do przyg. konc.
roztw.] 50 mg - 1 fiol.
Caspofungin Solinea: inf. [prosz. do przyg. konc.
roztw.] 70 mg - 1 fiol.

AstraZeneca

Rx-z 100%
Rx-z 100%

Caspofungin acetate

Cataflam® 50: tabl. powl. 50 mg - 10 szt.

Rx 100%
Rx 100%

16,00
Mitsubishi

Rx 100%

Vinpocetine

Cavinton®: tabl. 5 mg - 50 szt.
Cavinton® Forte: tabl. 10 mg - 30 szt.
Cavinton® Forte: tabl. 10 mg - 90 szt.

19,53

Novartis Pharma

Pirenoxine

Cavinton®: inj. [roztw.] 10 mg/2 ml - 10 amp. 2 ml

X
Solinea

Diclofenac potassium

Catalin®: tabl. [krople do oczu] 0,75 mg
- 1 szt.+ 15 ml rozp.

X

61,30

Gedeon Richter

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Vinpocetine

19,36
20,17
47,35

Gedeon Richter

100%
8,74
Rx R(1)
Cazaprol: tabl. powl. 1 mg - 30 szt.
8,74
S(2)
bezp³.
100% 14,05
Rx R(1) 12,33
Cazaprol: tabl. powl. 2,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 23,10
(1)
Rx R
Cazaprol: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
19,22
S(2)
bezp³.
Cilazapril (1) W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu nadciœnienia têtniczego, w leczeniu przewlek³ej niewydolnoœci serca. (2) Pacjenci 75+
Krka

Ceclor®: granulat do przyg. zaw. 125 mg/5 ml
- 1 but. 75 ml

Rx

Ceclor®: granulat do przyg. zaw. 125 mg/5 ml
- 1 but. 100 ml

Rx

Ceclor®:

granulat do przyg. zaw. 250 mg/5 ml
- 1 but. 75 ml

Rx

Ceclor®: granulat do przyg. zaw. 250 mg/5 ml
- 1 but. 100 ml
Ceclor®: granulat do przyg. zaw. 375 mg/5 ml
- 1 but. 75 ml
Ceclor®: granulat do przyg. zaw. 375 mg/5 ml
- 1 but. 100 ml
13,18 Ceclor® MR: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu 375 mg
6,87 - 10 szt.
bezp³. Ceclor® MR: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu 500 mg
- 10 szt.

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
50%(1)
100%
50%(1)
100%
50%(1)
100%
50%(1)
100%
50%(1)
100%
50%(1)
100%
50%(1)
100%
50%(1)

20,07
13,47
25,32
16,52
38,59
25,40
45,65
28,06
48,12
28,33
57,52
31,13
23,66
17,58
31,04
22,94

LEKsykon - Receptariusz

100% 42,85
50%(1) 31,50
100% 45,81
Ceclor® MR: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu 750 mg
Rx
- 10 szt.
50%(1) 33,65
Cefaclor (1) W: Granulat do przyg.zaw. Cefaklor jest wskazany do stosowania w
nastêpuj¹cych zaka¿eniach spowodowanych przez wra¿liwe szczepy wymienionych bakterii. Zaka¿enia górnych dróg oddechowych w tym zapalenie gard³a i migda³ków wywo³ane przez Streptococcus pyogenes (paciorkowce b-hemolizuj¹ce
grupy A) i Moraxella catarrhalis. Zapalenie ucha œrodkowego i zatok: spowodowane
przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, gronkowce, Streptococcus pyogenes (paciorkowce b-hemolizuj¹ce grupy A) i Morcaella catarrhalis. Zaka¿enia dolnych dróg oddechowych w tym zapalenie p³uc, wywo³ane przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes (paciorkowce b-hemolizuj¹ce grupy A) i Moraxella catarrhalis. Uwaga. Lekiem z wyboru w
leczeniu i profilaktyce zaka¿eñ paciorkowcowych, w tym w zapobieganiu gor¹czce
reumatycznej, jest penicylina. Zazwyczaj cefaklor jest skuteczny w zwalczaniu paciorkowców w nosogardzieli, ale brak danych dotycz¹cych skutecznoœci w zapobieganiu nastêpstwom zaka¿eñ paciorkowcowych, czyli chorobie reumatycznej i zapaleniu wsierdzia. Zaka¿enia dróg moczowych w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek i zapalenie pêcherza wywo³ane przez Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella spp. i gronkowce koagulazo-ujemne. Wykazano, ¿e cefaklor jest skuteczny
zarówno w ostrych jak i przewlek³ych zaka¿eniach np. w rze¿¹czkowym zapaleniu
cewki moczowej. Zaka¿enie skóry i tkanek miêkkich wywo³ane przez Staphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes. Przed rozpoczêciem leczenia nale¿y wykonaæ odpowiednie badania w celu wykazania wra¿liwoœci drobnoustrojów na cefaklor. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania
produktów przeciwbakteryjnych. Tabl. powl. Cefaklor jest wskazany do stosowania
w nastêpuj¹cych zaka¿eniach spowodowanych przez wra¿liwe szczepy wymienionych bakterii: Ostre zapalenie oskrzeli i zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli
spowodowane przez Streptococcus pneumoniae (szczepy o obni¿onej wra¿liwoœci
na penicylinê s¹ oporne), Haemophilus influenzae (w tym szczepy wytwarzaj¹ce
b-laktamazy), Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis (w tym szczepy
wytwarzaj¹ce b-laktamazy), Staphylococcus aureus (szczepy oporne na metycylinê s¹ oporne). Zapalenie gard³a i zapalenie migda³ków wywo³ane przez Streptococcus pyogenes (paciorkowce grupy A). Zapalenie p³uc wywo³ane przez Streptococcus pneumoniae (szczepy o obni¿onej wra¿liwoœci na penicylinê s¹ oporne), Haemophilus influenzae (w tym szczepy wytwarzaj¹ce b-laktamazê) i Moraxella catarrhalis (w tym szczepy wytwarzaj¹ce b-laktamazê). Zapalenie zatok wywo³ane przez
Streptococcus pneumoniae (tylko szczepy wra¿liwe na penicylinê), Haemophilus influenzae (w tym szczepy wytwarzaj¹ce b-laktamazê), Moraxella catarrhalis (w tym
szczepy wytwarzaj¹ce b-laktamazê). Zaka¿enia dolnego odcinka uk³adu moczowego niepowik³ane, w tym zapalenie pêcherza i bakteriuria bezobjawowa wywo³ane
przez Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis i Staphylococcus
saprophyticus. Zapalenie skóry i przydatków skórnych wywo³anych przez Streptococcus pyogenes, (paciorkowce grupy A), Staphylococcus aureus (w tym szczepy
wytwarzaj¹ce b-laktamazê, szczepy oporne na metycylinê s¹ oporne) i Staphylococcus epidermidis (w tym szczepy wytwarzaj¹ce b-laktamazê, szczepy oporne na
metycylinê s¹ oporne). Przed rozpoczêciem leczenia nale¿y wykonaæ odpowiednie
badania w celu identyfikacji drobnoustroju chorobotwórczego i wykazania jego wra¿liwoœci na cefaklor. Przed uzyskaniem wyników badañ mo¿na rozpocz¹æ podawanie leku, ale po otrzymaniu wyników nale¿y w razie potrzeby zweryfikowaæ sposób
leczenia. Zazwyczaj cefaklor jest skuteczny w zwalczaniu paciorkowców w nosogardzieli, ale brak danych dotycz¹cych skutecznoœci w zapobieganiu nastêpstwom
zaka¿eñ paciorkowcowych, czyli chorobie reumatycznej i zapaleniu wsierdzia. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania produktów przeciwbakteryjnych.
Teva Pharmaceuticals Polska

Ceclor® MR: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu 500 mg
- 14 szt.

Cefazolin Sandoz: inj. dom./do¿. [prosz.] 1 g - 10 fiol.

Rx

Rx 100%

Cefazolin

Sandoz GmbH

Rx 100%

Ceftriaxone

X

Fresenius Kabi

Cefuroxime Genoptim: tabl. powl. 250 mg - 10 szt. u Rx 100%

X
100% 31,67
(1)
50%
15,84
100% 43,35
Cefuroxime Genoptim: tabl. powl. 500 mg - 14 szt. u Rx
50%(1) 21,68
Cefuroxime (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu zaka¿eñ u doros³ych i dzieci w wieku od 3 m-cy: ostre paciorkowcowe zapalenie gard³a i migda³ków;
bakteryjne zapalenie zatok przynosowych; ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; niepowik³ane zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich; leczenie wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy). Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne zalecenia dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Cefuroxime Genoptim: tabl. powl. 500 mg - 10 szt. u Rx

Synoptis Pharma

Cefuroxim Kabi: inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]
750 mg - op. 10 fiol.
Cefuroxim Kabi: inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]
1500 mg - op. 10 fiol.
Cefuroxime

Ceglar: tabl. powl. 450 mg - 60 szt. u
Valganciclovir

Celebrex™: kaps. 100 mg - 10 szt. u
Celebrex™: kaps. 100 mg - 30 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

X
X

Fresenius Kabi

Rx 100%

X

Sandoz GmbH

Rx 100%
Rx 100%

Celebrex™: kaps. 200 mg - 10 szt. u
Celebrex™: kaps. 200 mg - 30 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

Celsentri: tabl. powl. 150 mg - 60 szt. u
Celsentri: tabl. powl. 300 mg - 60 szt. u

Rx-z 100%
Rx-z 100%

20,09 Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne zalecenia dotycz¹ce w³aœciwego stosowania
Ranbaxy
leków przeciwbakteryjnych.
54,29
100% 885,42
Celecoxib
Upjohn EESV
Rx (1)
Certican: tabl. 0,5 mg - 60 szt.
R
3,20
Rx 100% 23,59
Celestone®: inj. [roztw.] 4 mg/ml - 1 amp. 1 ml
100% 1328,24
Betamethasone
Organon Polska
Rx
Certican: tabl. 0,75 mg - 60 szt.
R(1)
3,31
Rx 100% 17,88
Celipres 100: tabl. powl. 100 mg - 30 szt.
Everolimus (1) Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ szpiku WP:
Rx
100%
Celipres 200: tabl. powl. 200 mg - 30 szt.
26,83 Stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek
Celiprolol hydrochloride
Ranbaxy W: Transplantacja nerki lub serca. Preparat jest wskazany do stosowania w profilaktyce odrzucania przeszczepionego narz¹du u doros³ych biorców allogenicznych pr100%
124,20
zeszczepów nerki lub serca, u których istnieje ma³e lub umiarkowane ryzyko
Rx-z (1)
CellCept®: kaps. 250 mg - 100 szt.
R
49,93 immunologiczne odrzucania. W przypadku transplantacji nerki lub serca preparat
nale¿y stosowaæ w skojarzeniu z cyklosporyn¹ w mikroemulsji i kortykosteroidami.
100%
124,20
Transplantacja w¹troby. Preparat jest wskazany do stosowania w profilaktyce odRx-z (1)
CellCept®: tabl. powl. 500 mg - 50 szt.
R
49,93 rzucania przeszczepionego narz¹du u biorców przeszczepów w¹troby. W przypad®
100% 232,84 ku transplantacji w¹troby preparat nale¿y stosowaæ w skojarzeniu z takrolimusem i
CellCept : prosz. do przyg. zaw. doust. 1 g/5 ml
Rx-z (1)
kortykosteroidami.
Novartis Pharma
- 1 but. 110 g
R
127,58
100% 433,88
Mycophenolate motefil (1) Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ Certican tabletki : tabl. 0,25 mg - 60 szt.
Rx (1)
szpiku WP: Steroidozale¿ny zespó³ nerczycowy; cyklosporynozale¿ny zespó³ nerR
3,20
czycowy; nefropatia toczniowa; zapalenie naczyñ; toczeñ rumieniowaty uk³adowy; Everolimus (1) Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ szpiku WP:
twardzina uk³adowa; stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek; Stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek
neuropatia zapalna; miopatia zapalna; steroidooporny zespó³ nerczycowy; nefropa- W: Transplantacja nerki lub serca. Lek jest wskazany do stosowania w profilaktyce
tia IgA; choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odpornoœci; cytope- odrzucania przeszczepionego narz¹du u doros³ych biorców allogenicznych przesnie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespo³u limfoproliferacyjnego
zczepów nerki lub serca, u których istnieje ma³e lub umiarkowane ryzyko immunoloW: Produkt jest stosowany w skojarzeniu z cyklosporyn¹ i kortykosteroidami w profi- giczne odrzucania. W przypadku transplantacji nerki lub serca lek nale¿y stosowaæ
laktyce ostrego odrzucania przeszczepów u biorców allogenicznych przeszczepów w skojarzeniu z cyklosporyn¹ w mikroemulsji i kortykosteroidami. Transplantacja
nerek, serca lub w¹troby.
Roche Registration
w¹troby. Lek jest wskazany do stosowania w profilaktyce odrzucania przeszczepioCellCept®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 500 mg - 4 fiol. Rx-z 100%
X nego narz¹du u doros³ych biorców przeszczepów w¹troby. W przypadku transplantacji w¹troby lek nale¿y stosowaæ w skojarzeniu z takrolimusem i kortykosteroidami.
Mycophenolate motefil
Roche Registration
Novartis Pharma

Maraviroc

15,27
39,50

100% 276,36
50%(1) 138,18
Papillomavirus vaccines (1) W: Szczepionka stosowana u osób od ukoñczenia
9 r¿. przeznaczona do profilaktyki zmian przednowotworowych narz¹dów p³ciowych
(szyjki macicy, sromu i pochwy) oraz raka szyjki macicy zwi¹zanych przyczynowo z
okreœlonymi onkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Preparat
powinien byæ stosowany zgodnie z oficjalnymi zaleceniami. GSK Pharmaceuticals SA

X Cervarix®: inj. [zaw.] 20 µg+ 20 µg
X - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml

ViiV Healthcare

100% 37,12
WM 30%(1) 11,14
Cera-Chek 1 Code: test paskowy - 50 szt.
R(2)
3,20
Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wy- CetAlergin: tabl. powl. 10 mg - 20 szt.
magaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za po- Cetirizine dihydrochloride
moc¹ pompy insulinowej
DIATHER

Cerazette®: tabl. powl. 75 µg - 28 szt.
Desogestrel

tCerdelga: kaps. twarde 84 mg - 56 szt.

Cetix: granulat do przyg. zaw. doust. 100 mg/5 ml
- 1 but. 2 g
Cetix: granulat do przyg. zaw. doust. 100 mg/5 ml
100% 85316,69 - 1 but. 1,2 g
Rx-z (1)
B
bezp³. Cetix: tabl. powl. 400 mg - 7 szt.
Rx 100%

28,99

Organon Polska

Eliglustat (1) Program lekowy: leczenie choroby Gaucher’a
Cefixime
W: Produkt leczniczy jest wskazany do d³ugotrwa³ego leczenia doros³ych pacjentów
z chorob¹ Gauchera typu 1 (ang. GD1) ze s³abym (ang. PM), œrednim (ang. IM) lub Cetraxal: krople do uszu 2 mg/ml - 15 amp. 0,25 ml
Ciprofloxacin
szybkim (ang. EM) metabolizmem z udzia³em izoenzymu CYP2D6.

Rx

Rx 100%

11,00
Valeant

Rx 100%

49,99

Rx 100%

35,99

Rx 100%

45,99

Aflofarm Farmacja Polska

Rx 100%

44,90

Tactica Pharmaceuticals

Genzyme Europe B.V.

Cerebrolysin: inf. do¿./inj. [roztw.] 215,2 mg/ml

61,81 - 5 amp. 10 ml

100% 18,68
Rx
Cefox: tabl. powl. 250 mg - 10 szt. u
50%(1) 10,58
100% 25,53
Rx
Cefox: tabl. powl. 250 mg - 14 szt. u
50%(1) 14,18
100% 33,96
Rx
Cefox: tabl. powl. 500 mg - 10 szt. u
50%(1) 17,75
100% 48,54
Rx
Cefox: tabl. powl. 500 mg - 14 szt. u
50%(1) 25,84
Cefuroxime axetil (1) W: Lek jest wskazany w leczeniu wymienionych poni¿ej
zaka¿eñ u doros³ych i dzieci w wieku od 3 miesiêcy. Ostre paciorkowcowe zapalenie
gard³a i migda³ków. Bakteryjne zapalenie zatok przynosowych. Ostre zapalenie
ucha œrodkowego. Zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli. Zapalenie pêcherza moczowego. Odmiedniczkowe zapalenie nerek. Niepowik³ane zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich. Leczenie wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy). Nale¿y
wzi¹æ pod uwagê oficjalne zalecenia dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
S Lab

Ceftriaxon Kabi 1 g: inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]
1 g - 10 fiol. 1 g

31

Ceclo

Cerebrolysin: inf. do¿./inj. [roztw.] 215,2 mg/ml
- 5 amp. 5 ml
Cerebrolysin: inf. do¿./inj. [roztw.] 215,2 mg/ml
- 10 amp. 1 ml

Cetraxal Plus: krople do uszu [roztw.]
Rx 100% 119,15 (3 mg+ 0,25 mg)/ml - 1 but. 10 ml
Cetraxal Plus: krople do uszu [roztw.]
Rx 100% 76,00 (3 mg+ 0,25 mg)/ml - 15 poj. 0,25 ml

Ciprofloxacin + Fluocinolone acetonide

Rx 100%

Cerebrolysin

39,25
EVER

Cerezyme: inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.] Lz 100% 6087,64
400 j.m. - 1 fiol.
B(1)
bezp³.
Imiglucerase (1) Program lekowy: leczenie choroby Gaucher’a
W: D³ugotrwa³a zastêpcza terapia enzymatyczna u pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem choroby Gauchera bez neuropatii (typ 1) lub z przewlek³¹ neuropati¹
(typ 3), u których wystêpuj¹ znacz¹ce objawy tej choroby, niezwi¹zane z uk³adem
nerwowym (niedokrwistoœæ, ma³op³ytkowoœæ, choroba koœci, powiêkszenie w¹troby
lub œledziony).
Genzyme Europe B.V.

Cernevit: inj. dom./do¿. [liof.] - 10 fiol.
Vitamins

Rx 100%

34,92

49,00

Rx 100%

55,00

Tactica Pharmaceuticals

100% 102,68
50%(1) 54,97
Rx 100%
Cetrotide®: inj. [liof.+ rozp.] 0,25 mg/ml - 7 zest.
X
Cetrorelix (1) Zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poni¿ej
40 roku ¿ycia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników w programach
wspomaganego rozrodu – refundacja do 3 cykli
W: Zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek poddanych kontrolowanej
stymulacji jajników, po której nastêpuje pobranie oocytów i zastosowanie technik
wspomaganego rozrodu. W badaniach klinicznych preparat by³ stosowany razem z
ludzk¹ gonadotropin¹ menopauzaln¹ (ang. Human Menopausal Gonadotropin HMG), jednak doœwiadczenie z rekombinowanym hormonem folikulotropowym
(ang. Follicle-Stimulating Hormone - FSH), chocia¿ jest ograniczone, sugerowa³o
podobn¹ skutecznoœæ.
Merck

Cetrotide®: inj. [liof.+ rozp.] 0,25 mg/ml - 1 zest.

Rx

Ceurolex SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 2 mg - 28 szt.
u

Rx 30%(1) 13,61

Baxter

100% 19,51
Rx
50%(1) 10,71
100% 35,09
Rx
50%(1) 17,55
100% 35,09
Rx
50%(1) 17,55
100% 66,85
Rx
50%(1) 33,43
100% 17,25
Rx
Ceroxim®: tabl. powl. 250 mg - 10 szt. u
50%(1)
9,15
100% 24,62
Rx
Ceroxim®: tabl. powl. 250 mg - 14 szt. u
50%(1) 13,27
100% 32,81
®
Rx
Ceroxim : tabl. powl. 250 mg - 20 szt. u
50%(1) 16,60
100% 31,96
Rx
Ceroxim®: tabl. powl. 500 mg - 10 szt. u
50%(1) 15,98
100% 48,47
Rx
Ceroxim®: tabl. powl. 500 mg - 14 szt. u
50%(1) 25,77
100% 61,99
Rx
Ceroxim®: tabl. powl. 500 mg - 20 szt. u
50%(1) 31,00
Cefuroxime axetil (1) W: Lek jest wskazany w leczeniu wymienionych poni¿ej
zaka¿eñ u doros³ych i dzieci w wieku od 3 m-cy: ostre paciorkowcowe zapalenie
gard³a i migda³ków, bakteryjne zapalenie zatok przynosowych, ostre zapalenie
ucha œrodkowego, zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, zapalenie pêcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, niepowik³ane zaka¿enia
skóry i tkanek miêkkich, leczenie wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy).

Ceroxim®: prosz. do przyg. zaw. doust. 125 mg/5 ml
- 1 op. 50 ml u
Ceroxim®: prosz. do przyg. zaw. doust. 125 mg/5 ml
- 1 op. 100 ml u
Ceroxim®: prosz. do przyg. zaw. doust. 250 mg/5 ml
- 1 op. 50 ml u
Ceroxim®: prosz. do przyg. zaw. doust. 250 mg/5 ml
- 1 op. 100 ml u

Rx 100%

Ceurolex SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 4 mg - 28 szt.
u
Ceurolex SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 8 mg - 28 szt.
u

100%

30,54

S(2)
bezp³.
100% 67,92
Rx 30%(1) 34,05
S(2)
bezp³.
100% 131,69
(1)
Rx 30% 63,94
S(2)
bezp³.

Ropinirole (1) Choroba i zespó³ Parkinsona (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie choroby Parkinsona zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami: leczenie pocz¹tkowe w monoterapii, aby opóŸniæ wprowadzenie do leczenia lewodopy, leczenie skojarzone z lewodop¹ w okresie choroby, gdy dzia³anie lewodopy wygasa lub
staje siê zmienne i pojawiaj¹ siê fluktuacje efektu terapeutycznego (tzw. efekt „koñOrion Corporation
ca dawki” lub fluktuacje typu „w³¹czenie-wy³¹czenie”).
100%

Cezarius: roztw. doust. 100 mg/ml - 1 but. 300 ml u

Rx C(1)
R(2)
100%

Cezarius: tabl. powl. 250 mg - 50 szt. u
Cezarius: tabl. powl. 500 mg - 50 szt. u

Rx C(1)
R(2)
100%
Rx C(1)
R(2)

73,03
bezp³.
4,00
19,46
bezp³.
10,10
37,37
bezp³.
15,45
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LEKsykon - Receptariusz

Cezar

100%

Cezarius: tabl. powl. 750 mg - 50 szt. u
Cezarius: tabl. powl. 1000 mg - 50 szt. u

Rx C(1)
R(2)
100%
Rx C(1)
R(2)

54,81
bezp³.
20,34
72,16
bezp³.
25,49

Cialis®: tabl. powl. 20 mg - 4 szt.
Tadalafil

Cilan®: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt.
Cilan®: tabl. powl. 1 mg - 30 szt.

Rx 100% 199,00 Cinacalcet Accordpharma: tabl. powl. 60 mg
100% 680,40
Rx (1)
Eli Lilly - 28 szt. u
B
bezp³.
100% 1020,60
Rx 100% 16,46 Cinacalcet Accordpharma: tabl. powl. 90 mg
Rx (1)
B
bezp³.
100% 11,42 - 28 szt. u
Rx R(1) 11,42 Cinacalcet hydrochloride (1) Program lekowy: leczenie wtórnej nadczynnoœci

S(2)
bezp³.
Levetiracetam (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Padaczka
100% 16,15
W: Wskazany jako monoterapia w leczeniu napadów czêœciowych lub czêœciowych
®
Rx R(1) 14,07
wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo rozpoznan¹ padaczk¹. Cilan : tabl. powl. 2,5 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Produkt jest wskazany jako terapia wspomagaj¹ca: w leczeniu napadów czêœciowych lub czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych, dzieci i niemowl¹t w wieku
100% 26,07
od 1 m-ca z padaczk¹. W leczeniu napadów mioklonicznych u doros³ych i m³odzie¿y
(1)
®
Rx R
21,92
w wieku od 12 lat z m³odzieñcz¹ padaczk¹ miokloniczn¹. W leczeniu napadów to- Cilan : tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
niczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12
S(2)
bezp³.
lat z idiopatyczn¹ padaczk¹ uogólnion¹.
Hasco-Lek SA
Cilazapril (1) W: Nadciœnienie têtnicze: leczenie nadciœnienia têtniczego. Prze100% 13,34 wlek³a niewydolnoœæ serca: leczenie przewlek³ej niewydolnoœci serca. (2) Pacjenci
Rx
Cezera: tabl. powl. 5 mg - 20 szt.
75+
Polfarmex
(1)
30%
7,73
Rx 100% 36,35
100% 17,97 tCilostop: tabl. 100 mg - 28 szt. u
Rx
Cezera: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
Rx 100% 73,20
30%(1) 10,12 tCilostop: tabl. 100 mg - 56 szt. u
Biofarm
100% 19,75 Cilostazol
Rx
Cezera: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
®
30%(1) 11,33 Ciloxan : krople do oczu [roztw.] 3 mg/ml - 1 but. 5 ml Rx 100% 31,50
®
Rx 100% 31,50
100% 45,38 Ciloxan : maœæ do oczu 3 mg/ml - 1 tuba 3,5 g
Rx
Cezera: tabl. powl. 5 mg - 90 szt.
Novartis Pharma
30%(1) 20,12 Ciprofloxacin
Rx 100% 39,96
Levocetirizine dihydrochloride (1) W: Leczenie objawowe alergicznego zapal- tCilozek: tabl. 100 mg - 30 szt. u
enia b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego zapalenia b³ony œluzowej nosa) oraz tCilozek: tabl. 100 mg - 60 szt. u
Rx 100% 64,80
pokrzywki u doros³ych oraz dzieci w wieku 6 lat i starszych. WP: Atopowe zapaleAdamed
nie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafi- Cilostazol
laktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego
Cimzia : inj. [roztw.] 200 mg - 2 amp.-strzyk. (+2 gaziki) Rx-z 100% 3072,72
Krka
- u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia
u
B(1)
bezp³.
100% 39,67 Certolizumab pegol (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjenRx
Cezera - (R): tabl. 5 mg - 90 szt.
30%(1) 14,41 tów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograLevocetirizine dihydrochloride (1) W: Leczenie objawowe alergicznego zapal- ficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie certolizumabem
enia b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego zapalenia b³ony œluzowej nosa) oraz pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez
pokrzywki u doros³ych oraz dzieci w wieku 6 lat i starszych. WP: Atopowe zapale- zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie
nie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafi- ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci
laktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadcze- u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia
Delfarma niobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiortChampix®: tabl. powl. 0,5 mg+ 1 mg
z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
Rx 100% 136,40 ców
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñ- 25 szt. (11+14)
czego
idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekotChampix®: tabl. powl. 0,5 mg+ 1 mg
Rx 100% 372,74 wy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego
- 53 szt. (11+42)
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycoRx 100% 192,10 wego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie
tChampix®: tabl. powl. 1 mg - 28 szt.
Rx 100% 434,00 ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
tChampix®: tabl. powl. 1 mg - 56 szt.
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotrekRx 100% 768,05 satem (MTX) jest wskazany: w leczeniu doros³ych pacjentów z czynnym reumatoidtChampix®: tabl. powl. 1 mg - 112 szt.
Varenicline tartrate
Pfizer alnym zapaleniem stawów (RZS) o umiarkowanym lub ciê¿kim nasileniu, jeœli
odpowiedŸ na leki przeciwreumatyczne modyfikuj¹ce przebieg choroby (LMPCh)
Chibroxin®: krople do oczu [roztw.] 3 mg/ml - 1 but. 5 ml Rx 100% 37,49 (ang. disease-modifying anti-rheumatic drugs - DMARDs), w tym na MTX, jest nieNorfloxacin
Thea Polska wystarczaj¹ca. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii w przypadku, gdy
MTX jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.
Rx 100% 12,00 W leczeniu ciê¿kiego, czynnego i progresywnego reumatoidalnego zapalenia staChlorchinaldin: maœæ 30 mg/g - 1 tuba 20 g
Chlorquinaldol
Chema-Elektromet wów u doros³ych, którzy nie byli wczeœniej leczeni MTX lub innymi LMPCh. Wykazano, ¿e produkt leczniczy podawany w skojarzeniu z MTX zmniejsza szybkoœæ
Chlorchinaldin H: maœæ (30 mg+ 10 mg)/g
Rx 100% 15,50 postêpu uszkodzenia stawów mierzonego radiologicznie oraz powoduje poprawê
- 1 tuba 5 g
stanu czynnoœciowego. Osiowa spondyloartropatia. Produkt leczniczy jest wskazaHydrocortisone acetate + Chlorquinaldol
Chema-Elektromet ny u doros³ych pacjentów w leczeniu czynnej osiowej spondyloartropatii o ciê¿kim
nasileniu, która obejmuje: zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ZZSK)
Rx 100% 14,50 (znane równie¿ jako radiograficzna osiowa spondyloartropatia). Doroœli z czynnym
Chlorocyclinum 3%: maœæ 30 mg/g - 1 tuba
Chlortetracycline hydrochloride
Chema-Elektromet zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa o ciê¿kim nasileniu, którzy wykazniewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ lub ich nie toleruj¹. Osiow¹ spondyloartroRx 100% 12,74 ali
Chloropernazinum®: tabl. 10 mg - 20 szt.
patiê bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (znan¹ równie¿
Prochlorperazine
Labor jako nieradiograficzna osiowa spondyloartropatia). Doroœli z ciê¿k¹ postaci¹ osiowej spondyloartropatii bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, ale
100%
8,78 z obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia objawiaj¹cymi siê zwiêkszoChlorprothixen® Hasco: tabl. powl. 15 mg - 50 szt. u Rx 30%(1) 4,80 nym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego (CRP) lub wykazanymi badaniem metod¹ reR(2)
6,30 zonansu magnetycznego (MRI), którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
NLPZ lub ich nie toleruj¹. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy w sko100% 18,92 jarzeniu z MTX jest wskazany u doros³ych pacjentów w leczeniu czynnego ³uszczycChlorprothixen® Hasco: tabl. powl. 50 mg - 50 szt. u Rx 30%(1) 5,68 owego zapalenia stawów, jeœli odpowiedŸ na poprzednie leczenie LMPCh jest
niewystarczaj¹ca. Produkt mo¿na stosowaæ w monoterapii w przypadku, gdy metotR(2)
3,20 reksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.
Chlorprothixene hydrochloride (1) W: Leczenie psychoz endogennych i orga- £uszczyca plackowata. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy placnicznych ze stanami pobudzenia ruchowego i agresywnoœci¹, niepokoju i bezsen- kowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u osób doros³ych wymagaj¹cych
noœci w nerwicach i zaburzeniach psychosomatycznych, psychoz alkoholowych. W terapii systemowej. Szczegó³y dotycz¹ce dzia³ania terapeutycznego - patrz ChPL.
chirurgii - premedykacja dla uspokojenia pacjenta i zmniejszenia reakcji neurowege- (W³aœciwoœci farmakodynamiczne).
UCB Pharma
tatywnych oraz w celu zapobiegania wymiotom pooperacyjnym. (2) Choroby psy100% 340,20
chiczne lub upoœledzenia umys³owe
Hasco-Lek SA
Rx (1)
Cinacalcet Accord: tabl. powl. 30 mg - 28 szt.
B
bezp³.
100% 10,32
100% 680,40
Chlorprothixen® Zentiva: tabl. powl. 15 mg - 50 szt. Rx 30%(1) 6,34
Rx (1)
Cinacalcet Accord: tabl. powl. 60 mg - 28 szt.
u
B
bezp³.
R(2)
7,84
100% 1020,60
100% 21,42 Cinacalcet Accord: tabl. powl. 90 mg - 28 szt.
Rx
B(1)
Chlorprothixen® Zentiva: tabl. powl. 50 mg - 50 szt. Rx 30%(1) 8,18
bezp³.
u
Cinacalcet hydrochloride (1) Program lekowy: leczenie wtórnej nadczynnoœci
R(2)
5,70 przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
Chlorprothixene hydrochloride (1) W: Leczenie psychoz endogennych i orga- W: Wtórna nadczynnoœæ przytarczyc. Doroœli. Leczenie wtórnej nadczynnoœci
nicznych ze stanami pobudzenia ruchowego i agresywnoœci¹, niepokoju i bezsen- przytarczyc (ang. HPT) u doros³ych chorych ze schy³kow¹ chorob¹ nerek (ang.
noœci w nerwicach i zaburzeniach psychosomatycznych, psychoz alkoholowych. W ESRD) leczonych d³ugotrwale dializ¹. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie wtórnej nadczynchirurgii - premedykacja dla uspokojenia pacjenta i zmniejszenia reakcji neurowege- noœci przytarczyc (HPT) u dzieci w wieku 3 lat i starszych ze schy³kow¹ chorob¹ netatywnych oraz w celu zapobiegania wymiotom pooperacyjnym. (2) Choroby psy- rek (ESRD) leczonych d³ugotrwale dializ¹, u których wtórna nadczynnoœæ
chiczne lub upoœledzenia umys³owe
Zentiva przytarczyc nie jest odpowiednio kontrolowana terapi¹ standardow¹. Produkt mo¿e
stosowany jako element terapii, z zastosowaniem preparatów wi¹¿¹cych fosforRx 100% 40,00 byæ
Cholestil®: tabl. 200 mg - 50 szt.
any i/lub wit. D, o ile jest to konieczne. Rak przytarczyc i pierwotna nadczynnoœæ
Rx 100% 70,20 przytarczyc u doros³ych. Zmniejszanie hiperkalcemii u doros³ych pacjentów: z raCholestil®: tabl. 400 mg - 50 szt.
Hymecromone
Adamed kiem przytarczyc; z pierwotn¹ nadczynnoœci¹ przytarczyc, u których ze wzglêdu na
stê¿enie wapnia w surowicy krwi (wed³ug odpowiednich wytycznych dotycz¹cych leRx 100% 59,00 czenia) wskazana by³aby paratyreoidektomia (operacja usuniêcia przytarczyc), ale
Chronada: kaps. 200 mg+ 250 mg - 90 szt.
Chondroitin sulphate + Glucosamine hydrochloride
Adamed u których wykonanie takiego zabiegu jest klinicznie niew³aœciwe lub jest przeciwAccord Healthcare
wskazane.
Rx 100% 370,00
Cialis®: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
100% 340,20
Cinacalcet
Accordpharma:
tabl.
powl.
30
mg
®
Rx
100% 199,00
Cialis : tabl. powl. 10 mg - 4 szt.
Rx (1)
- 28 szt. u
B
bezp³.
Rx 100% 99,00
Cialis®: tabl. powl. 20 mg - 2 szt.

przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
W: Wtórna nadczynnoœæ przytarczyc. Doroœli. Leczenie wtórnej nadczynnoœci
przytarczyc (ang. HPT) u doros³ych chorych ze schy³kow¹ chorob¹ nerek (ang.
ESRD) leczonych d³ugotrwale dializ¹. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie wtórnej nadczynnoœci przytarczyc (HPT) u dzieci w wieku 3 lat i starszych ze schy³kow¹ chorob¹ nerek (ESRD) leczonych d³ugotrwale dializ¹, u których wtórna nadczynnoœæ
przytarczyc nie jest odpowiednio kontrolowana terapi¹ standardow¹. Produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany jako element terapii, z zastosowaniem preparatów
wi¹¿¹cych fosforany i/lub wit. D, o ile jest to konieczne. Rak przytarczyc i pierwotna nadczynnoœæ przytarczyc u doros³ych. Zmniejszanie hiperkalcemii u doros³ych pacjentów: z rakiem przytarczyc; z pierwotn¹ nadczynnoœci¹ przytarczyc, u
których ze wzglêdu na stê¿enie wapnia w surowicy krwi (wed³ug odpowiednich wytycznych dotycz¹cych leczenia) wskazana by³aby paratyreoidektomia (operacja
usuniêcia przytarczyc), ale u których wykonanie takiego zabiegu jest klinicznie niew³aœciwe lub jest przeciwwskazane.
Accord Healthcare
100% 335,66
B(1)
bezp³.
100% 671,33
Rx (1)
Cinacalcet Aurovitas: tabl. powl. 60 mg - 28 szt.
B
bezp³.
100% 1006,99
Rx (1)
Cinacalcet Aurovitas: tabl. powl. 90 mg - 28 szt.
B
bezp³.
Cinacalcet (1) Program lekowy: leczenie wtórnej nadczynnoœci przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
W: Wtórna nadczynnoœæ przytarczyc. Doroœli. Leczenie wtórnej nadczynnoœci
przytarczyc (ang. HPT) u doros³ych pacjentów w schy³kowym stadium choroby nerek (ang. ESRD) leczonych d³ugotrwale dializ¹. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie wtórnej
nadczynnoœci przytarczyc (HPT) u dzieci w wieku 3 lat i starszych ze schy³kow¹
chorob¹ nerek (ESRD) w leczeniu podtrzymuj¹cym dializ¹, u których wtórna HPT
nie jest odpowiednio kontrolowana terapi¹ standardow¹. Cynakalcet mo¿e byæ stosowany jako element terapii, z zastosowaniem produktów wi¹¿¹cych fosforany i/lub
wit. D, o ile jest to konieczne. Rak przytarczyc i pierwotna nadczynnoœæ przytarczyc u doros³ych. Zmniejszanie hiperkalcemii u doros³ych pacjentów: z rakiem
przytarczyc, z pierwotn¹ nadczynnoœci¹ przytarczyc, u których ze wzglêdu na stê¿enie wapnia w surowicy krwi (wg odpowiednich wytycznych dotycz¹cych leczenia)
wskazana by³aby paratyreoidektomia, ale u których wykonanie takiego zabiegu jest
Aurovitas
klinicznie niew³aœciwe lub jest przeciwwskazane.

Cinacalcet Aurovitas: tabl. powl. 30 mg - 28 szt.

Rx

Cinacalcet Bioton:
Cinacalcet Bioton:
Cinacalcet Bioton:
Cinacalcet Bioton:
Cinacalcet Bioton:
Cinacalcet Bioton:

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

tabl. powl. 30 mg - 28 szt.
tabl. powl. 30 mg - 84 szt.
tabl. powl. 60 mg - 28 szt.
tabl. powl. 60 mg - 84 szt.
tabl. powl. 90 mg - 28 szt.
tabl. powl. 90 mg - 84 szt.

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Cinacalcet hydrochloride

Cinacalcet Mylan: tabl. powl. 30 mg - 28 szt.
Cinacalcet Mylan: tabl. powl. 60 mg - 28 szt.

Bioton

Rx 100%
Rx 100%

Cinacalcet hydrochloride

Cinie 50: tabl. 50 mg - 2 szt.
Cinie 50: tabl. 50 mg - 6 szt.
Cinie 100: tabl. 100 mg - 2 szt.
Cinie 100: tabl. 100 mg - 6 szt.

Cinnarizine

Cinnarizinum Hasco: tabl. 25 mg - 50 szt. u

X
X
Mylan

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

Sumatriptan

Cinnarizinum Aflofarm: tabl. 25 mg - 50 szt. u
Cinnarizinum Aflofarm: tabl. 25 mg - 50 szt. (2x25)
u

X
X
X
X
X
X

20,99
48,49
32,19
50,08
Zentiva

Rx 100%

7,48

Rx 100%

4,99

Aflofarm Farmacja Polska

Rx 100%

Cinnarizine

8,67

Hasco-Lek SA

100% 10,94
50%(1)
5,47
Ciprofloxacin (1) W: Wskazania do refundacji. Produkt leczniczy jest wskazany
do leczenia poni¿szych zaka¿eñ. Przed rozpoczêciem terapii nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na dostêpne informacje dotycz¹ce opornoœci na cyprofloksacynê. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków
przeciwbakteryjnych. Doroœli. Zaka¿enia dolnych dróg oddechowych wywo³ane
przez bakterie Gram(-): zaostrzenia przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc, zaka¿enia p³ucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzenie oskrzeli, zapalenie p³uc. Przewlek³e ropne zapalenie ucha œrodkowego. Zaka¿enie przewlek³ego
zapalenia zatok, szczególnie spowodowane przez bakterie Gram(-). Zaka¿enia
uk³adu moczowego. Rze¿¹czkowe zapalenie cewki moczowej lub szyjki macicy. Zapalenie j¹dra i naj¹drza, w tym wywo³ane przez Neisseria gonorrhoeae. Zapalenie
narz¹dów miednicy mniejszej, w tym wywo³ane przez Neisseria gonorrhoeae. Je¿eli
podejrzewa siê lub rozpozna, ¿e wy¿ej wymienione zaka¿enia uk³adu p³ciowego wywo³ane s¹ przez Neisseria gonorrhoeae, to szczególnie istotne jest uzyskanie lokalnych danych na temat rozpowszechnienia opornoœci na cyprofloksacynê i potwierdzenie wra¿liwoœci na podstawie badañ laboratoryjnych. Zaka¿enia uk³adu pokarmowego (np. biegunka podró¿nych). Zaka¿enia w obrêbie jamy brzusznej. Zaka¿enia
skóry i tkanek miêkkich wywo³ane przez bakterie Gram(-). Z³oœliwe zapalenie ucha
zewnêtrznego. Zaka¿enia koœci i stawów. Leczenie zaka¿eñ u pacjentów z neutropeni¹. Zapobieganie zaka¿eniom u pacjentów z neutropeni¹. Zapobieganie inwazyjnym zaka¿eniom wywo³anym przez Neisseria meningitidis. P³ucna postaæ w¹glika
(zapobieganie zaka¿eniom po kontakcie z bakteriami i leczenie). Dzieci i m³odzie¿.
Zaka¿enia p³ucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy, wywo³ane przez Pseudomonas aeruginosa. Powik³ane zaka¿enia uk³adu moczowego oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek. P³ucna postaæ w¹glika (zapobieganie zaka¿eniom po kontakcie
z bakteriami i leczenie). Cyprofloksacynê mo¿na tak¿e zastosowaæ do leczenia ciê¿kich zaka¿eñ u dzieci i m³odzie¿y, je¿eli uzna siê to za konieczne. Leczenie powinni zalecaæ wy³¹cznie lekarze, którzy maj¹ doœwiadczenie w leczeniu mukowiscydozy i/lub ciê¿kich zaka¿eñ u dzieci i m³odzie¿y. Wskazania z ChPL. Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ. Przed rozpoczêciem terapii nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na dostêpne informacje dotycz¹ce opornoœci
na cyprofloksacynê. Doroœli. Zaka¿enia dolnych dróg oddechowych wywo³ane
przez bakterie Gram(-): zaostrzenia przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc (zaostrzeniu przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc produkt leczniczy nale¿y stosowaæ

CIPHIN® 500: tabl. powl. 500 mg - 10 szt.

Rx

LEKsykon - Receptariusz

tylko wtedy, gdy u¿ycie innych leków przeciwbakteryjnych powszechnie zalecanych
do leczenia tych zaka¿eñ uzna siê za niew³aœciwe); zaka¿enia p³ucno-oskrzelowe w
przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzenie oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie p³uc.
Przewlek³e ropne zapalenie ucha œrodkowego. Zaostrzenie przewlek³ego zapalenia
zatok, szczególnie spowodowane przez bakterie Gram(-). Niepowik³ane ostre zapalenie pêcherza moczowego. W niepowik³anym ostrym zapaleniu pêcherza moczowego produkt leczniczy nale¿y stosowaæ tylko wtedy, gdy u¿ycie innych leków przeciwbakteryjnych powszechnie zalecanych do leczenia tych zaka¿eñ uzna siê za niew³aœciwe. Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek. Powik³ane zaka¿enia uk³adu
moczowego. Bakteryjne zapalenie gruczo³u krokowego. Zaka¿enia uk³adu moczowo-p³ciowego: rze¿¹czkowe zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywo³ane
przez wra¿liwe szczepy Neisseria gonorrhoeae, zapalenie j¹dra i naj¹drza, w tym
przypadki wywo³ane przez wra¿liwe szczepy Neisseria gonorrhoeae, zapalenie narz¹dów miednicy mniejszej, w tym wywo³ane przez wra¿liwe szczepy Neisseria gonorrhoeae. Zaka¿enia uk³adu pokarmowego (np. biegunka podró¿nych). Zaka¿enia
w obrêbie jamy brzusznej. Zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich wywo³ane przez bakterie Gram(-). Z³oœliwe zapalenie ucha zewnêtrznego. Zaka¿enia koœci i stawów.
Zapobieganie inwazyjnym zaka¿eniom wywo³anym przez Neisseria meningitidis.
P³ucna postaæ w¹glika (zapobieganie zaka¿eniom po kontakcie z bakteriami i leczenie). Cyprofloksacynê mo¿na stosowaæ w leczeniu pacjentów z neutropeni¹ z gor¹czk¹, która przypuszczalnie jest skutkiem zaka¿enia bakteryjnego. Dzieci i m³odzie¿. Zaka¿enia p³ucno-oskrzelowe wywo³ane przez Pseudomonas aeruginosa u
pacjentów z mukowiscydoz¹. Powik³ane zaka¿enia uk³adu moczowego i ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek. P³ucna postaæ w¹glika (zapobieganie zaka¿eniom
po kontakcie z bakteriami i leczenie). Cyprofloksacynê mo¿na tak¿e zastosowaæ do
leczenia ciê¿kich zaka¿eñ u dzieci i m³odzie¿y, je¿eli uzna siê to za konieczne. Leczenie powinni zalecaæ wy³¹cznie lekarze, którzy maj¹ doœwiadczenie w leczeniu
mukowiscydozy i/lub ciê¿kich zaka¿eñ u dzieci i m³odzie¿y. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Zentiva

Cipramil®:

tabl. powl. 20 mg - 28 szt. u

Rx 100%

Citalopram

95,00
Lundbeck

100%
7,30
50%(1)
4,47
100% 11,22
Rx
Ciprinol: tabl. 500 mg - 10 szt.
50%(1)
5,61
Ciprofloxacin (1) W: Wskazania do refundacji. Produkt leczniczy jest wskazany
do leczenia poni¿szych zaka¿eñ. Przed rozpoczêciem terapii nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na dostêpne informacje dotycz¹ce opornoœci na cyprofloksacynê. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków
przeciwbakteryjnych. Doroœli. Zaka¿enia dolnych dróg oddechowych wywo³ane
przez bakterie Gram(-): zaostrzenia przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc, zaka¿enia p³ucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzenie oskrzeli, zapalenie p³uc. Przewlek³e ropne zapalenie ucha œrodkowego. Zaka¿enie przewlek³ego
zapalenia zatok, szczególnie spowodowane przez bakterie Gram(-). Zaka¿enia
uk³adu moczowego. Rze¿¹czkowe zapalenie cewki moczowej lub szyjki macicy. Zapalenie j¹dra i naj¹drza, w tym wywo³ane przez Neisseria gonorrhoeae. Zapalenie
narz¹dów miednicy mniejszej, w tym wywo³ane przez Neisseria gonorrhoeae. Je¿eli
podejrzewa siê lub rozpozna, ¿e wy¿ej wymienione zaka¿enia uk³adu p³ciowego wywo³ane s¹ przez Neisseria gonorrhoeae, to szczególnie istotne jest uzyskanie lokalnych danych na temat rozpowszechnienia opornoœci na cyprofloksacynê i potwierdzenie wra¿liwoœci na podstawie badañ laboratoryjnych. Zaka¿enia uk³adu pokarmowego (np. biegunka podró¿nych). Zaka¿enia w obrêbie jamy brzusznej. Zaka¿enia
skóry i tkanek miêkkich wywo³ane przez bakterie Gram(-). Z³oœliwe zapalenie ucha
zewnêtrznego. Zaka¿enia koœci i stawów. Leczenie zaka¿eñ u pacjentów z neutropeni¹. Zapobieganie zaka¿eniom u pacjentów z neutropeni¹. Zapobieganie inwazyjnym zaka¿eniom wywo³anym przez Neisseria meningitidis. P³ucna postaæ w¹glika
(zapobieganie zaka¿eniom po kontakcie z bakteriami i leczenie). Dzieci i m³odzie¿.
Zaka¿enia p³ucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy, wywo³ane przez Pseudomonas aeruginosa. Powik³ane zaka¿enia uk³adu moczowego oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek. P³ucna postaæ w¹glika (zapobieganie zaka¿eniom po kontakcie
z bakteriami i leczenie). Cyprofloksacynê mo¿na tak¿e zastosowaæ do leczenia ciê¿kich zaka¿eñ u dzieci i m³odzie¿y, je¿eli uzna siê to za konieczne. Leczenie powinni zalecaæ wy³¹cznie lekarze, którzy maj¹ doœwiadczenie w leczeniu mukowiscydozy i/lub ciê¿kich zaka¿eñ u dzieci i m³odzie¿y. Wskazania z ChPL. Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ. Przed rozpoczêciem terapii nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na dostêpne informacje dotycz¹ce opornoœci
na cyprofloksacynê. Doroœli. Zaka¿enia dolnych dróg oddechowych wywo³ane
przez bakterie Gram(-): zaostrzenia przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc (zaostrzeniu przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc produkt leczniczy nale¿y stosowaæ
tylko wtedy, gdy u¿ycie innych leków przeciwbakteryjnych powszechnie zalecanych
do leczenia tych zaka¿eñ uzna siê za niew³aœciwe); zaka¿enia p³ucno-oskrzelowe w
przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzenie oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie p³uc.
Przewlek³e ropne zapalenie ucha œrodkowego. Zaostrzenie przewlek³ego zapalenia
zatok, szczególnie spowodowane przez bakterie Gram(-). Niepowik³ane ostre zapalenie pêcherza moczowego. W niepowik³anym ostrym zapaleniu pêcherza moczowego produkt leczniczy nale¿y stosowaæ tylko wtedy, gdy u¿ycie innych leków przeciwbakteryjnych powszechnie zalecanych do leczenia tych zaka¿eñ uzna siê za niew³aœciwe. Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek. Powik³ane zaka¿enia uk³adu
moczowego. Bakteryjne zapalenie gruczo³u krokowego. Zaka¿enia uk³adu moczowo-p³ciowego: rze¿¹czkowe zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywo³ane
przez wra¿liwe szczepy Neisseria gonorrhoeae, zapalenie j¹dra i naj¹drza, w tym
przypadki wywo³ane przez wra¿liwe szczepy Neisseria gonorrhoeae, zapalenie narz¹dów miednicy mniejszej, w tym wywo³ane przez wra¿liwe szczepy Neisseria gonorrhoeae. Zaka¿enia uk³adu pokarmowego (np. biegunka podró¿nych). Zaka¿enia
w obrêbie jamy brzusznej. Zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich wywo³ane przez bakterie Gram(-). Z³oœliwe zapalenie ucha zewnêtrznego. Zaka¿enia koœci i stawów.
Zapobieganie inwazyjnym zaka¿eniom wywo³anym przez Neisseria meningitidis.
P³ucna postaæ w¹glika (zapobieganie zaka¿eniom po kontakcie z bakteriami i leczenie). Cyprofloksacynê mo¿na stosowaæ w leczeniu pacjentów z neutropeni¹ z gor¹czk¹, która przypuszczalnie jest skutkiem zaka¿enia bakteryjnego. Dzieci i m³odzie¿. Zaka¿enia p³ucno-oskrzelowe wywo³ane przez Pseudomonas aeruginosa u
pacjentów z mukowiscydoz¹. Powik³ane zaka¿enia uk³adu moczowego i ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek. P³ucna postaæ w¹glika (zapobieganie zaka¿eniom
po kontakcie z bakteriami i leczenie). Cyprofloksacynê mo¿na tak¿e zastosowaæ do
leczenia ciê¿kich zaka¿eñ u dzieci i m³odzie¿y, je¿eli uzna siê to za konieczne. Leczenie powinni zalecaæ wy³¹cznie lekarze, którzy maj¹ doœwiadczenie w leczeniu
mukowiscydozy i/lub ciê¿kich zaka¿eñ u dzieci i m³odzie¿y. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Krka

Ciprinol: tabl. 250 mg - 10 szt.

Ciprofloxacin Kabi : inf. [roztw.] 100 mg/50 ml
- 20 but. 50 ml
Ciprofloxacin Kabi : inf. [roztw.] 200 mg/100 ml
- 20 but. 100 ml
Ciprofloxacin Kabi : inf. [roztw.] 400 mg/200 ml
- 20 but. 200 ml
Ciprofloxacin

33

Cipra

Rx

Rx 100%

26,20

Rx 100% 495,90
Rx 100%

X

Fresenius Kabi

CIPRONEX 0,3%: krople do oczu 3 mg/ml - 1 but. 5 ml Rx 100%
Ciprofloxacin

22,37 Cirrus: tabl. o przed³. uwalnianiu 5 mg+ 120 mg - 14 szt. Rx 100%

Polfa Warszawa

100%
7,33
50%(1)
4,50
100% 11,34
Rx
Cipronex®: tabl. powl. 500 mg - 10 szt.
50%(1)
5,67
Ciprofloxacin (1) W: Wskazania do refundacji. Produkt leczniczy w postaci tabl.
powl. jest wskazany do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ. Przed rozpoczêciem terapii nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na dostêpne informacje dotycz¹ce opornoœci
na cyprofloksacynê. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania produktów przeciwbakteryjnych. Doroœli. Zaka¿enia dolnych dróg
oddechowych wywo³ane przez bakterie Gram(-): zaostrzenia przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc; zaka¿enia p³ucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy lub
rozstrzenie oskrzeli; zapalenie p³uc. Przewlek³e ropne zapalenie ucha œrodkowego.
Zaostrzenie przewlek³ego zapalenia zatok, szczególnie spowodowane przez bakterie Gram(-). Zaka¿enia uk³adu moczowego. Rze¿¹czkowe zapalenie cewki moczowej lub szyjki macicy. Zapalenie j¹dra i naj¹drza, w tym wywo³ane przez Neisseria
gonorrhoeae. Zapalenie narz¹dów miednicy mniejszej, w tym wywo³ane przez Neisseria gonorrhoeae. Je¿eli podejrzewa siê lub rozpozna, ¿e wy¿ej wymienione zaka¿enia uk³adu p³ciowego wywo³ane s¹ przez Neisseria gonorrhoeae, to szczególnie
istotne jest uzyskanie lokalnych danych na temat rozpowszechnienia opornoœci na
cyprofloksacynê i potwierdzenie wra¿liwoœci na podstawie badañ laboratoryjnych.
Zaka¿enia uk³adu pokarmowego (np. biegunka podró¿nych). Zaka¿enia w obrêbie
jamy brzusznej. Zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich wywo³ane przez bakterie
Gram(-). Z³oœliwe zapalenie ucha zewnêtrznego. Zaka¿enia koœci i stawów. Leczenie zaka¿eñ u pacjentów z neutropeni¹. Zapobieganie zaka¿eniom u pacjentów z
neutropeni¹. Zapobieganie inwazyjnym zaka¿eniom wywo³anym przez Neisseria
meningitidis. P³ucna postaæ w¹glika (zapobieganie zaka¿eniom po kontakcie z bakteriami i leczenie). Dzieci i m³odzie¿. Zaka¿enia p³ucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy wywo³ane przez Pseudomonas aeruginosa. Powik³ane zaka¿enia
uk³adu moczowego oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek. P³ucna postaæ w¹glika
(zapobieganie zaka¿eniom po kontakcie z bakteriami i leczenie). Cyprofloksacynê
mo¿na tak¿e zastosowaæ do leczenia ciê¿kich zaka¿eñ u dzieci i m³odzie¿y, je¿eli
uzna siê to za konieczne. Leczenie powinni zalecaæ wy³¹cznie lekarze, którzy maj¹
doœwiadczenie w leczeniu mukowiscydozy i/lub ciê¿kich zaka¿eñ u dzieci i m³odzie¿y. Wskazania z ChPL. Produkt w postaci tabl. powl. jest wskazany do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ. Przed rozpoczêciem terapii nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na dostêpne informacje dotycz¹ce opornoœci na cyprofloksacynê. Doroœli. Zaka¿enia dolnych dróg oddechowych wywo³ane przez bakterie Gram-(-): zaostrzenia
przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc; w zaostrzeniu przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc produkt nale¿y stosowaæ tylko wtedy, gdy u¿ycie innych leków przeciwbakteryjnych powszechnie zalecanych do leczenia tych zaka¿eñ uzna siê za niew³aœciwe; zaka¿enia p³ucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzenie
oskrzeli; pozaszpitalne zapalenie p³uc. Przewlek³e ropne zapalenie ucha œrodkowego. Zaostrzenie przewlek³ego zapalenia zatok, szczególnie spowodowane przez
bakterie Gram-(-). Niepowik³ane ostre zapalenie pêcherza moczowego. W niepowik³anym ostrym zapaleniu pêcherza moczowego produkt nale¿y stosowaæ tylko wtedy, gdy u¿ycie innych leków przeciwbakteryjnych powszechnie zalecanych do leczenia tego zaka¿enia uzna siê za niew³aœciwe. Ostre odmiedniczkowe zapalenie
nerek. Powik³ane zaka¿enia uk³adu moczowego. Bakteryjne zapalenie gruczo³u
krokowego. Rze¿¹czkowe zapalenie cewki moczowej i zapalenie szyjki macicy wywo³ane przez wra¿liwe szczepy Neisseria gonorrhoeae. Zapalenie j¹dra i naj¹drza,
w tym wywo³ane przez wra¿liwe szczepy Neisseria gonorrhoeae. Zapalenie narz¹dów miednicy mniejszej, w tym wywo³ane przez Neisseria gonorrhoeae. Je¿eli
podejrzewa siê lub rozpozna, ¿e wy¿ej wymienione zaka¿enia uk³adu p³ciowego wywo³ane s¹ przez Neisseria gonorrhoeae, to szczególnie istotne jest uzyskanie lokalnych danych na temat rozpowszechnienia opornoœci na cyprofloksacynê i potwierdzenie wra¿liwoœci na podstawie badañ laboratoryjnych. Zaka¿enia uk³adu pokarmowego (np. biegunka podró¿nych). Zaka¿enia w obrêbie jamy brzusznej. Zaka¿enia
skóry i tkanek miêkkich wywo³ane przez bakterie Gram-(-). Z³oœliwe zapalenie ucha
zewnêtrznego. Zaka¿enia koœci i stawów. Zapobieganie inwazyjnym zaka¿eniom
wywo³anym przez Neisseria meningitidis. P³ucna postaæ w¹glika (zapobieganie zaka¿eniom po kontakcie z bakteriami i leczenie). Cyprofloksacynê mo¿na stosowaæ
w leczeniu pacjentów z neutropeni¹ z gor¹czk¹, która przypuszczalnie jest wywo³ana przez zaka¿enie bakteryjne. Dzieci i m³odzie¿. Zaka¿enia p³ucno-oskrzelowe wywo³ane przez Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydoz¹. Powik³ane
zaka¿enia uk³adu moczowego i ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek. P³ucna postaæ w¹glika (zapobieganie zaka¿eniom po kontakcie z bakteriami i leczenie). Cyprofloksacynê mo¿na tak¿e zastosowaæ do leczenia ciê¿kich zaka¿eñ u dzieci i m³odzie¿y, je¿eli uzna siê to za konieczne. Leczenie powinni zalecaæ wy³¹cznie lekarze, którzy maj¹ doœwiadczenie w leczeniu mukowiscydozy i/lub ciê¿kich zaka¿eñ u dzieci
i m³odzie¿y. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Polpharma

Cipronex®: tabl. powl. 250 mg - 10 szt.

Cipronex®: inf. [roztw.] 2 mg/ml - 20 poj. 200 ml
Cipronex®: inf. [roztw.] 2 mg/ml - 40 poj. 100 ml

Rx

Rx 100%
Rx 100%

u

28,31

Cetirizine dihydrochloride + Pseudoephedrine hydrochloride

VEDIM

Cisplatin-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 1 mg/ml Rx-z 100%
- 1 fiol. 10 ml u
B(1)
Cisplatin-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 1 mg/ml Rx-z 100%
- 1 fiol. 50 ml u
B(1)
Cisplatin-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 1 mg/ml Rx-z 100%
- 1 fiol. 100 ml u
B(1)

9,48
bezp³.
44,23
bezp³.
74,84
bezp³.

Cisplatin (1) Chemioterapia ICD-10: C.11.
W: Chemioterapia skojarzona nowotworów z³oœliwych jajnika i j¹dra. Chemioterapia
nowotworów z³oœliwych szyjki macicy, zaawansowanego raka pêcherza moczowego, p³askonab³onkowego raka g³owy i szyi, raka p³uca.
Ebewe Pharma GmbH

Cisplatinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
1 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
Cisplatinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
1 mg/ml - 1 fiol. 25 ml u
Cisplatinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
1 mg/ml - 1 fiol. 50 ml u
Cisplatinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
1 mg/ml - 1 fiol. 100 ml u

Lz

100%
B(1)

6,57
bezp³.

Lz 100%

-

100%
Lz (1)
B
100%
Lz (1)
B

32,89
bezp³.
65,77
bezp³.

Cisplatin (1) Chemioterapia ICD-10: C.11.
W: Cisplatyna jest wskazana do stosowania w leczeniu: zaawansowanego lub przerzutowego raka j¹der, zaawansowanego lub przerzutowego raka jajników, zaawansowanego lub przerzutowego raka pêcherza moczowego, zaawansowanego lub
przerzutowego p³askonab³onkowego raka g³owy i szyi, zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka p³uca, zaawansowanego lub przerzutowego drobnokomórkowego raka p³uca. Cisplatyna jest wskazana w leczeniu raka
szyjki macicy w skojarzeniu z innymi lekami chemioterapeutycznymi lub radioterapi¹. Cisplatyna mo¿e byæ stosowana w monoterapii oraz w terapii skojarzonej.
Accord Healthcare

Citabax® 10:
Citabax® 20:
Citabax® 20:
Citabax® 40:

tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
tabl. powl. 20 mg - 28 szt. u
tabl. powl. 20 mg - 56 szt. u
tabl. powl. 40 mg - 28 szt. u

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

Citalopram

Cital: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. u
Cital: tabl. powl. 20 mg - 60 szt. u
Citalopram

Ranbaxy

Rx 100%
Rx 100%

Citalopram

13,30
16,30
Vitabalans

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Citalopram

Citocartin 100: inj. [roztw.] (40 mg+ 10 µg)/ml
- 50 wk³. do strzyk. 1,7 ml u
Citocartin 200: inj. [roztw.] (40 mg+ 5 µg)/ml
- 50 wk³. do strzyk. 1,7 ml u

25,17
50,35

Neuraxpharm Arzneimittel

Citalopram Vitabalans: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. u Rx 100%
Citalopram Vitabalans: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. u Rx 100%
Citaxin: tabl. powl. 20 mg - 28 szt. u
Citaxin: tabl. powl. 20 mg - 56 szt. u
Citaxin: tabl. powl. 20 mg - 84 szt. u

13,60
22,20
43,70
29,20

11,74
21,69
31,75

Bausch Health

Rx 100% 118,64
Rx 100% 126,67

Epinephrine + Articaine

Molteni Stomat

CitraFleet: prosz. do przyg. roztw. doust. (0,01 g + 3,50 Rx 100% 50,29
g + 10,97 g)/sasz. - 2 sasz.
CitraFleet: prosz. do przyg. roztw. doust. (0,01 g + 3,50 Rx 100% 908,19
g + 10,97 g)/sasz. - 50 sasz.
Citric acid + Magnesium oxide + Natrii picosulfas

CitraFleet - (IR): prosz. do przyg. roztw. doust.
(0,01 g + 3,50 g + 10,97 g)/sasz. - 2 sasz.

X Natrii picosulfas + Citric acid + Magnesium oxide
X Citrolyt®: granulat do przyg. roztw. doust.

RECORDATI

Rx 100%

48,70
Inpharm

100% 69,37
30%(1) 20,81
100% 11,51 Sodium citrate + Citric acid + Potassium citrate (1) W: Kamica dróg moczoRx
wych z³o¿ona z kwasu moczowego i moczanów. Dna moczanowa.
Filofarm
Cipropol®: tabl. powl. 500 mg - 10 szt.
50%(1)
5,84
®
Rx 100% 12,14
Ciprofloxacin (1) W: Przed rozpoczêciem terapii nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwa- Citronil : tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
Rx 100% 17,13
gê na dostêpne informacje dotycz¹ce opornoœci na cyprofloksacynê. Doroœli. Zaka- Citronil®: tabl. powl. 20 mg - 28 szt. u
¿enia dolnych dróg oddechowych wywo³ane przez bakterie Gram-ujemne: zaostrze- Citronil®: tabl. powl. 40 mg - 28 szt. u
Rx 100% 25,70
nia przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc; zaka¿enia p³ucno-oskrzelowe w przebieOrion Corporation
gu mukowiscydozy lub rozstrzeni oskrzeli; zapalenie p³uc. Przewlek³e ropne zapale- Citalopram
nie ucha œrodkowego. Zaostrzenie przewlek³ego zapalenia zatok, szczególnie spo- Clarelux®: pianka na skórê 0,5 mg/g - op. 100 g
Rx 100% 59,04
wodowanego przez bakterie Gram-ujemne. Zaka¿enia uk³adu moczowego. ZakaPierre Fabre Dermatologie
¿enia uk³adu moczowo-p³ciowego: rze¿¹czkowe zapalenie cewki moczowej i szyjki Clodronic disodium
macicy wywo³ane przez wra¿liwe szczepy Neisseria gonorrhoeae; zapaleni j¹dra i Clarithromycin Hameln: inf. [prosz. do przyg. roztw.]
Lz 100% 237,60
naj¹drza, w tym przypadki wywo³ane przez wra¿liwe szczepy Neisseria gonorrho- 500 mg - 10 fiol.
eae; choroba zapalna miednicy, w tym przypadki wywo³ane przez wra¿liwe szczepy
Hameln Pharma GMBH
Neisseria gonorrhoeae. Zaka¿enia uk³adu pokarmowego (np. biegunka podró¿n- Clarithromycin
ych). Zaka¿enia w obrêbie jamy brzusznej. Zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich wy- Claritine: syrop 1 mg/ml - 1 but. 120 ml
Rx 100% 19,02
wo³ane przez bakterie Gram-ujemne.Z³oœliwe zapalenie ucha zewnêtrznego. ZakaRx 100% 26,76
¿enia koœci i stawów. Zapobieganie inwazyjnym zaka¿eniom wywo³anym przez Ne- Claritine: tabl. 10 mg - 30 szt.
isseria meningitidis. P³ucna postaæ w¹glika (zapobieganie zaka¿eniom po kontakcie Loratadine
Bayer
z bakteriami i leczenie). Cyprofloksacynê mo¿na stosowaæ w leczeniu pacjentów z
100% 60,15
neutropeni¹ z gor¹czk¹, która przypuszczalnie jest skutkiem zaka¿enia bakteryjne- Clarzole: tabl. powl. 2,5 mg - 30 szt.
Rx (1)
go. Dzieci i m³odzie¿. Zaka¿enia p³ucno-oskrzelowe wywo³ane przez Pseudomonas
B
4,78
aeruginosa u pacjentów z mukowiscydoz¹. Powik³ane zaka¿enia uk³adu moczowe- Letrozole (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie
go oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek. P³ucna postaæ w¹glika (zapobieganie za- hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoka¿eniom po kontakcie z bakteriami i leczenie). Cyprofloksacynê mo¿na tak¿e za- terapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze
stosowaæ do leczenia ciê¿kich zaka¿eñ u dzieci i m³odzie¿y, je¿eli uzna siê to za ko- stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach
nieczne. Leczenie powinni zalecaæ wy³¹cznie lekarze, którzy maj¹ doœwiadczenie w innych ni¿ w ChPL
leczeniu mukowiscydozy i/lub ciê¿kich zaka¿eñ u dzieci i m³odzie¿y. Gedeon Richter W: Leczenie uzupe³niaj¹ce u kobiet po menopauzie we wczesnym stadium inwazyjCiprotic: krople do uszu [roztw.] 3 mg/ml+ 0,25 mg/ml Rx 100% 30,00 nego raka piersi z receptorami dla hormonów. Przed³u¿one leczenie uzupe³niaj¹ce
horomonozale¿nego, inwazyjnego raka piersi u kobiet po menopauzie, po uprzedn- but. 10 ml
im standardowym leczeniu uzupe³niaj¹cym tamoksyfenem trwaj¹cym 5 lat. LeczenCiprofloxacin + Fluocinoloni acetonide
Solinea ie pierwszego rzutu zaawansowanego hormonozale¿nego raka piersi u kobiet po
Ciprofloxacin

Polpharma

(14,5 g+ 46,4 g+ 39,1 g)/100 g - 1 poj. 220 g

Rx

34

LEKsykon - Receptariusz

Clate

menopauzie. Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, wystêpuj¹cej fizjologicznie lub wywo³anej sztucznie, u których wyst¹pi³ nawrót lub progresja procesu nowotworowego, a które uprzednio by³y leczone lekami o dzia³aniu
antyestrogenowym. Leczenie neoadjuwantowe HER-2-ujemnego raka piersi z receptorami dla hormonów u kobiet po menopauzie, u których chemioterapia nie jest
odpowiednim leczeniem, a natychmiastowa operacja nie jest wskazana. Nie wykazano skutecznoœci u pacjentek z rakiem piersi bez receptorów dla hormonów.
Actavis Group PTC ehf.

Clatexo: tabl. 20 mg - 10 szt.
Clatexo: tabl. 20 mg - 30 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Bilastine

Clatra®:
Clatra®:
Clatra®:
Clatra®:

11,73
27,66
Polpharma

tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 10 szt.
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 30 szt.
tabl. 20 mg - 10 szt.
tabl. 20 mg - 30 szt.

Bilastine

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

10,99
30,49
10,99
30,49

Menarini International

Clatra®: roztw. doust. 2,5 mg/ml - 1 but. 120 ml

Rx 100%

Bilastine

Menarini International

Clazicon: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 30 mg - 60 szt.

Rx R(1)

100%

Clazicon: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 60 mg - 30 szt.

S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)

29,58

11,44
6,41
bezp³.
11,44 Clexane® forte: inj. [roztw.] 120 mg/0,8 ml
6,41 - 10 amp.-strzyk. 0,8 ml
bezp³.

Gliclazide (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 75+
W: Cukrzyca insulinoniezale¿na (typu 2) u osób doros³ych, gdy stosowanie diety,
æwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie mc. nie wystarczaj¹ do utrzymania prawid³owego stê¿enia glukozy we krwi.
Synoptis Pharma

Clean WND: opatrunek specjalistyczny 15x20 cm
- 1 szt.
Clean WND: opatrunek specjalistyczny 15x20 cm
- 1 szt.

100%

WM 30%(1)
B(2)

WMo 100%

20,52
6,16
bezp³.
X

Emplastri conlativi (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
W: Epidermolysis bullosa. Przewlek³e owrzodzenia.
Duolife

Clemastinum Aflofarm: syrop 0,5 mg/5 ml
- 1 but. 100 ml
Clemastine

Clemastinum Hasco:
- 1 but. 100 ml
Clemastinum Hasco:
Clemastinum Hasco:
Clemastinum Hasco:

Rx 100%

6,32

Aflofarm Farmacja Polska

syrop 1 mg/10 ml

Rx 100%

5,98

tabl. 1 mg - 7 szt.
tabl. 1 mg - 15 szt.
tabl. 1 mg - 30 szt.

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

X
X
6,44

Clemastine

Clemastinum WZF: tabl. 1 mg - 30 szt.

Hasco-Lek SA

Rx 100%

Clemastine

Clemastinum WZF: inj. do¿. 1 mg/ml - 5 amp. 2 ml
Clemastine

Clensia: prosz. do przyg. roztw. doust. - 8 sasz.

7,35

Polfa Warszawa

Rx 100%

17,15

Polfa Warszawa

Rx 100%

39,80
Sodium citrate + Macrogol 4000 + Simeticone + Potassium chloride
+ Sodium chloride
Alfasigma Polska
100% 63,15
R(1)
24,21
C(2)
bezp³.
S(3)
bezp³.
100% 120,78
(1)
R
39,70
Clexane®: inj. [roztw.] 40 mg/0,4 ml
Rx (2)
- 10 amp.-strzyk. 0,4 ml
C
bezp³.
S(3)
bezp³.
100% 164,87
R(1)
41,65
Clexane®: inj. [roztw.] 60 mg/0,6 ml
Rx (2)
- 10 amp.-strzyk. 0,6 ml
C
bezp³.
(3)
S
bezp³.
100% 210,05
(1)
R
45,76
Clexane®: inj. [roztw.] 80 mg/0,8 ml
Rx (2)
- 10 amp.-strzyk. 0,8 ml
C
bezp³.
S(3)
bezp³.
Rx 100% 104,56
Clexane®: inj. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 3 ml
100% 305,35
R(1)
99,98
Rx (2)
Clexane®: inj. [roztw.] 100 mg/ml - 10 amp.-strzyk.
C
bezp³.
S(3)
bezp³.
Enoxaparin sodium (1) W: Zapobieganie ¯ChZZ, u pacjentów chirurgicznych z
grup umiarkowanego i wysokiego ryzyka, w szczególnoœci poddawanych zabiegom
chirurgicznym ortopedycznym lub zabiegom w chirurgii ogólnej, w tym zabiegom w
chirurgii onkologicznej. Zapobieganiu ¯ChZZ u pacjentów internistycznych z ostrymi schorzeniami (takimi jak ostra niewydolnoœæ serca, niewydolnoœæ oddechowa, ciê¿kie zaka¿enia lub choroby reumatyczne) i ograniczon¹ mobilnoœci¹, nara¿onych
na podwy¿szone ryzyko ¯ChZZ. Leczeniu Z¯G i zatorowoœci p³ucnej (ZP), z wy³¹czeniem zatorowoœci p³ucnej, która mo¿e z du¿ym prawdopodobieñstwem wymagaæ leczenia trombolitycznego lub zabiegu operacyjnego. Zapobieganiu tworzeniu
siê skrzepów w kr¹¿eniu pozaustrojowym podczas hemodializy. Ostrym zespole wieñcowym: leczenie niestabilnej d³awicy piersiowej oraz zawa³u serca bez uniesienia
odcinka ST (NSTEMI), w skojarzeniu z podawanym doustnie ASA. Leczenie œwie¿ego zawa³u miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI), w tym zarówno
u pacjentów leczonych zachowawczo, jak i poddawanych przezskórnej interwencji
wieñcowej (PCI). WP: Zespó³ antyfosfolipidowy lub jego powik³ania - profilaktyka i

Clexane®: inj. [roztw.] 20 mg/0,2 ml
- 10 amp.-strzyk. 0,2 ml

Rx

leczenie przeciwzakrzepowe; zespó³ antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór
bia³ka C lub niedobór bia³ka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne ni¿
okreœlone w ChPL u dzieci do 18 r¿. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe
w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków
przeciwkrzepliwych u kobiet ciê¿arnych po wszczepieniu zastawki i z wad¹ zastawkow¹; ostre zespo³y wieñcowe w przypadkach innych ni¿ wymienione w ChPL;
schorzenia wymagaj¹ce przewlek³ego stosowania antagonistów witaminy K (VKA)
(z okresow¹ ocen¹ mo¿liwoœci powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalaj¹ce z uwagi na: a) powik³ania (lub przewidywane wysokie ryzyko powik³añ, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czêste
nieterapeutyczne lub nadmiernie podwy¿szone wartoœci INR, c) obiektywne trudnoœci z odpowiednio czêst¹ kontrol¹ INR, d) nawroty ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagaj¹cych
czasowego zaprzestania przewlek³ego leczenia doustnymi antykoagulantami ze
wzglêdu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach
innych ni¿ okreœlone w ChPL; unieruchomienie koñczyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra¿eñ koñczyny dolnej (przez ca³y okres
unieruchomienia, o ile zwi¹zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst¹pienia ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; profilaktyka i leczenie ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ci¹¿y - w
przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; krytyczne niedokrwienie koñczyn dolnych - w okresie poprzedzaj¹cym hospitalizacjê, nie d³u¿ej ni¿ 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Pacjenci 75+
Sanofi-Aventis France
100% 336,21
R(1)
89,77
C(2)
bezp³.
S(3)
bezp³.
100% 396,90
(1)
R
88,85
Clexane® forte: inj. [roztw.] 150 mg/ml
Rx (2)
- 10 amp.-strzyk. 1 ml
C
bezp³.
S(3)
bezp³.
Enoxaparin sodium (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u
osób doros³ych w: zapobieganiu ¿ylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów
chirurgicznych z grup umiarkowanego i wysokiego ryzyka, w szczególnoœci poddawanych zabiegom chirurgicznym ortopedycznym lub zabiegom w chirurgii ogólnej,
w tym zabiegom w chirurgii onkologicznej; zapobieganiu ¿ylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów internistycznych z ostrymi schorzeniami (takimi jak ostra
niewydolnoœæ serca, niewydolnoœæ oddechowa, ciê¿kie zaka¿enia lub choroby reumatyczne) i ograniczon¹ mobilnoœci¹, nara¿onych na podwy¿szone ryzyko ¿ylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej; leczeniu zakrzepicy ¿y³ g³êbokich (Z¯G) i zatorowoœci p³ucnej (ZP), z wy³¹czeniem zatorowoœci p³ucnej, która mo¿e z du¿ym prawdopodobieñstwem wymagaæ leczenia trombolitycznego lub zabiegu operacyjnego; zapobieganiu tworzeniu siê skrzepów w kr¹¿eniu pozaustrojowym podczas hemodializy; ostrym zespole wieñcowym: leczenie niestabilnej d³awicy piersiowej oraz zawa³u
serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI), w skojarzeniu z podawanym doustnie
ASA. Leczenie œwie¿ego zawa³u miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST
(STEMI), w tym zarówno u pacjentów leczonych zachowawczo, jak i poddawanych
przezskórnej interwencji wieñcowej (PCI). WP: Zespó³ antyfosfolipidowy lub jego
powik³ania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespó³ antyfosfolipidowy diagnostyka; niedobór bia³ka C lub niedobór bia³ka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne ni¿ okreœlone w ChPL u dzieci do 18 r¿. - profilaktyka i leczenie;
choroby nowotworowe w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - profilaktyka i
leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K
(VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciê¿arnych po wszczepieniu zastawki i z wad¹ zastawkow¹; ostre zespo³y wieñcowe w przypadkach innych ni¿ wymienione w ChPL; schorzenia wymagaj¹ce przewlek³ego stosowania antagonistów
witaminy K (VKA) (z okresow¹ ocen¹ mo¿liwoœci powrotu do stosowania VKA) u
osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalaj¹ce z uwagi na: a) powik³ania (lub
przewidywane wysokie ryzyko powik³añ, w tym krwotocznych) podczas stosowania
VKA, b) czêste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwy¿szone wartoœci INR, c)
obiektywne trudnoœci z odpowiednio czêst¹ kontrol¹ INR, d) nawroty ¿ylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów
wymagaj¹cych czasowego zaprzestania przewlek³ego leczenia doustnymi antykoagulantami ze wzglêdu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w
przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; unieruchomienie koñczyny dolnej w
opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra¿eñ koñczyny dolnej
(przez ca³y okres unieruchomienia, o ile zwi¹zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst¹pienia ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; profilaktyka i leczenie ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet
w ci¹¿y - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; krytyczne niedokrwienie koñczyn dolnych - w okresie poprzedzaj¹cym hospitalizacjê, nie d³u¿ej ni¿ 14 dni (dawki
lecznicze) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL (2) Kobiety w ci¹¿y (3)
Pacjenci 75+
Sanofi-Aventis France

Rx

p³onica. W przypadku ciê¿kiego zaka¿enia zaleca siê zastosowanie leku w postaci
MIP Pharma
do¿ylnej zamiast doustnej.
100% 28,59
50%(1) 14,59
Clindamycin (1) W: Wykazano, ¿e klindamycyna jest skuteczna w leczeniu zaka¿eñ bakteryjnych wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na klindamycynê: zaka¿enia koœci i stawów; zapalenie ucha œrodkowego, gard³a, zatok; zaka¿enia zêbów i jamy ustnej; zaka¿enia dolnych dróg oddechowych; zaka¿enia w obrêbie
miednicy i jamy brzusznej; zaka¿enia ¿eñskich narz¹dów p³ciowych; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich; p³onica; posocznica i zapalenie wsierdzia. Zastosowanie produktu w postaci do¿ylnej wskazane jest w przypadku ciê¿kiego przebiegu choroby.
U chorych na zapalenie wsierdzia lub posocznicê zaleca siê rozpoczynanie leczenia
od do¿ylnego podania klindamycyny. Produkt leczniczy nale¿y stosowaæ wy³¹cznie
w leczeniu ciê¿kich zaka¿eñ bakteryjnych. Planuj¹c zastosowanie produktu, lekarz
powinien wzi¹æ pod uwagê rodzaj zaka¿enia oraz rozwa¿yæ ryzyko biegunki. Notowano bowiem przypadki zapalenia okrê¿nicy, wystêpuj¹cego nawet 2-3 tyg. po podaniu produktu. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Solinea

Clindanea: tabl. powl. 600 mg - 12 szt.

Rx

Clindavag: globulki 100 mg - 3 szt. u

Rx 100%

Clindamycin

28,88

Aristo Pharma

100% 22,91
30%(1) 11,96
Estradiol + Norethisterone (sta³e dawki) (1) W: Hormonalna terapia zastêpcza (HTZ) w leczeniu objawów niedoboru estrogenów u kobiet co najmniej rok po
menopauzie. Zapobieganie osteoporozie u kobiet po menopauzie, u których stwierdza siê podwy¿szone ryzyko z³amañ w przysz³oœci oraz nietolerancjê lub przeciwwskazanie do stosowania innych produktów leczniczych zalecanych do zapobiegania
osteoporozie. Brak jest szerszych doœwiadczeñ w zakresie stosowania leku u kobiet
w wieku ponad 65 lat.
Kadefarm

Cliovelle®: tabl. 1 mg+ 0,5 mg - 28 szt.

Rx

Clobederm®: krem 0,5 mg/g - 1 tuba 25 g
Clobederm®: maœæ 0,5 mg/g - 1 tuba 25 g

Rx 100%
Rx 100%

Clobetasol propionate

Clobetaxon: maœæ 0,5 mg/g - 1 tuba 25 g

Bausch Health

Rx 100%

Clobetasol propionate

Clobex®: szampon leczniczy 0,5 mg/g - 1 but. 60 ml

Rx 100%

44,99
Galderma

Rx 100%

43,35

Rx 100% 580,00

Tetanus toxoid + Diphtheria toxoid

Clofarabine Norameda: inf. [konc. do przyg. roztw.]
1 mg/ml - 1 fiol. 20 ml

10,00

Hasco-Lek SA

Clobetasol propionate

Clodivac-Szczepionka tê¿cowo-b³onicza
adsorbowana: inj. [zaw.] - 1 amp. 0,5 ml
Clodivac-Szczepionka tê¿cowo-b³onicza
adsorbowana: inj. [zaw.] - 15 amp. 0,5 ml

10,50
10,50

BIOMED S.A.

Rx-z

100% 2789,64
B(1)
bezp³.

Clofarabine (1) Chemioterapia ICD-10: C.66.a.; C.66.b.
W: Leczenie ostrej bia³aczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci i m³odzie¿y z nawrotem
lub oporn¹ na leczenie chorob¹ po zastosowaniu przynajmniej dwóch wczeœniejszych standardowych cykli i w przypadku, gdy brak innych opcji pozwalaj¹cych na
przewidywanie d³ugotrwa³ej odpowiedzi. Skutecznoœæ i bezpieczeñstwo stosowania
oceniono w badaniach z udzia³em pacjentów £21 podczas pierwszej diagnozy.
UAB Norameda

 Clonazepamum TZF: tabl. 0,5 mg - 30 szt. u
 Clonazepamum TZF: tabl. 2 mg - 30 szt. u

100%
Rx R(1)
S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)

8,16
6,90
bezp³.
17,83
3,20
bezp³.

Clonazepam (1) Padaczka (2) Pacjenci 75+
W: Padaczka u doros³ych i u dzieci - napady uogólnione: akinetyczne, miokloniczne,
napady tonicznokloniczne, napady nieœwiadomoœci oraz napady czêœciowe (ogniskowe).
Polfa Tarchomin SA

 Clonazepamum TZF: inj. [roztw.] 1 mg/ml
- 10 amp. 1 ml u
Clonazepam

Rx 100%

21,41

Polfa Tarchomin SA

100%

7,78
2,33
S(2)
bezp³.
Estradiol
Bayer
Clopamide (1) W: Obrzêki w przebiegu niewydolnoœci miêœnia sercowego, nerek
Rx 100% 18,07 oraz w¹troby. (2) Pacjenci 75+
Clindacne®: ¿el 10 mg/g - 1 tuba 15 g
Bausch Health
®
Rx 100% 25,34
Clindacne : ¿el 10 mg/g - 1 tuba 30 g
100% 25,14
Clindamycin
Bausch Health
Rx 30%(1) 7,91
Clopidix: tabl. powl. 75 mg - 28 szt.
Clindamycin Kabi: inj. [roztw.] 150 mg/ml
S(2)
Rx 100%
bezp³.
X
- 5 amp. 2 ml
Clopidogrel (1) Mia¿d¿yca objawowa naczyñ wieñcowych leczona stentami metaClindamycin Kabi: inj. [roztw.] 150 mg/ml
lowymi
(do
6
tygodni
od
implantacji
stentu)
lub
stentami
antyrestenotycznymi
uwalnRx 100%
X
- 5 amp. 4 ml
iaj¹cymi leki (do 12 miesiêcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom,
Clindamycin
Fresenius Kabi Stan po zawale miêœnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesiêcy stosowania, Stan po zawale miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni
Clindamycin-MIP 150 mg/ml: inj. dom./inf. do¿.
Rx 100%
X stosowania (2) Pacjenci 75+
[roztw.] 600 mg/4 ml - 5 amp. 4 ml
W: Profilaktyka powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy. Klopidogrel wskazany jest u:
Clindamycin
MIP Pharma doros³ych pacjentów z zawa³em miêœnia sercowego (od kilku dni do mniej ni¿ 35
dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej ni¿ 6 m-cy) oraz z rozpoznan¹
100% 19,68 chorob¹ têtnic obwodowych. Doros³ych pacjentów z ostrym zespo³em wieñcowym:
Rx
Clindamycin-MIP 300: tabl. powl. 300 mg - 16 szt.
50%(1) 10,34 bez uniesienia odcinka ST (niestabilna d³awica piersiowa lub zawa³ miêœnia sercowego bez za³amka Q), w tym pacjentów, którym wszczepia siê stent w czasie zabiegu
100% 29,86 przezskórnej angioplastyki wieñcowej, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym
Rx
Clindamycin-MIP 600: tabl. powl. 600 mg - 12 szt.
50%(1) 15,86 (ang. ASA), z ostrym zawa³em miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w
100% 37,35 skojarzeniu z ASA, u pacjentów leczonych zachowawczo kwalifikuj¹cych siê do leczenia trombolitycznego. Profilaktyka powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy i zaRx
Clindamycin-MIP 600: tabl. powl. 600 mg - 16 szt.
50%(1) 18,68 krzepowo-zatorowych w migotaniu przedsionków. U doros³ych pacjentów z
100% 70,06 migotaniem przedsionków i przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka powik³añ naRx
czyniowych, u których leczenie antagonistami wit. K nie mo¿e byæ zastosowane, a
Clindamycin-MIP 600: tabl. powl. 600 mg - 30 szt.
50%(1) 35,05 ryzyko krwawienia jest niewielkie, klopidogrel w skojarzeniu z ASA stosuje siê w ceClindamycin (1) W: Zaka¿enia bakteryjne spowodowane szczepami wra¿liwymi lu profilaktyki powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy i powik³añ zakrzepowo-zatoroLEK-AM
na klindamycynê: zaka¿enia koœci i stawów, zaka¿enia ucha, nosa oraz gard³a, za- wych, w tym udaru.
ka¿enia w obrêbie zêbów i odzêbowe zapalenia koœci szczêki i ¿uchwy, zaka¿enia
Rx 100% 25,70
dolnych dróg oddechowych, zaka¿enia w obrêbie jamy brzusznej, zaka¿enia w ob- Clopidogrel Apotex: tabl. powl. 75 mg - 28 szt.
Apotex Inc.
rêbie miednicy i ¿eñskich narz¹dów p³ciowych, zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich, Clopidogrel

Climara® 50: system transdermalny 50 µg/24 h - 4 szt. Rx 100%

24,61 Clopamid VP: tabl. 20 mg - 20 szt.

Rx 30%(1)

LEKsykon - Receptariusz

100%

20,61
6,18
S(2)
bezp³.
Rx 100% 45,00
Clopidogrel Bluefish: tabl. powl. 75 mg - 84 szt.
Clopidogrel (1) Mia¿d¿yca objawowa naczyñ wieñcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj¹cymi leki (do 12 miesiêcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom,
Stan po zawale miêœnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesiêcy stosowania, Stan po zawale miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni
stosowania (2) Pacjenci 75+
W: Profilaktyka wtórna powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy. Klopidogrel wskazany
jest u: doros³ych pacjentów z zawa³em miêœnia sercowego (od kilku dni do mniej ni¿
35 dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej ni¿ 6 m-cy) oraz z rozpoznan¹
chorob¹ têtnic obwodowych. Doros³ych pacjentów z ostrym zespo³em wieñcowym:
bez uniesienia odcinka ST (niestabilna d³awica piersiowa lub zawa³ miêœnia sercowego bez za³amka Q), w tym pacjentów, którym wszczepia siê stent w czasie zabiegu
przezskórnej angioplastyki wieñcowej, w skojarzeniu z ASA, z ostrym zawa³em miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu z ASA, u pacjentów leczonych zachowawczo kwalifikuj¹cych siê do leczenia trombolitycznego. Profilaktyka
powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy i zakrzepowo-zatorowych w migotaniu przedsionków. U doros³ych pacjentów z migotaniem przedsionków i przynajmniej jednym
czynnikiem ryzyka powik³añ naczyniowych, u których leczenie antagonistami wit. K
nie mo¿e byæ zastosowane, a ryzyko krwawienia jest niewielkie, klopidogrel w skojarzeniu z ASA stosuje siê w celu profilaktyki powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy i
powik³añ zakrzepowo-zatorowych, w tym udaru.
Bluefish Pharma

Clopidogrel Bluefish: tabl. powl. 75 mg - 28 szt.

Clopidogrel Genoptim: tabl. powl. 75 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

Rx 100%

Clopidogrel

14,40

Synoptis Pharma

100%

22,36
6,71
S(2)
bezp³.
Clopidogrel (1) Mia¿d¿yca objawowa naczyñ wieñcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj¹cymi leki (do 12 miesiêcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom,
Stan po zawale miêœnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesiêcy stosowania, Stan po zawale miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni
stosowania (2) Pacjenci 75+
W: Profilaktyka wtórna powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy. Klopidogrel wskazany
jest u: doros³ych pacjentów z zawa³em miêœnia sercowego (od kilku dni do mniej ni¿
35 dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej ni¿ 6 m-cy) lub z rozpoznan¹
chorob¹ têtnic obwodowych. Doros³ych pacjentów z ostrym zespo³em wieñcowym:
bez uniesienia odcinka ST (niestabilna d³awica piersiowa lub zawa³ miêœnia sercowego bez za³amka Q), w tym pacjentów, którym wszczepia siê stent w czasie zabiegu
przezskórnej angioplastyki wieñcowej, w skojarzeniu z ASA; z ostrym zawa³em miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu z ASA, u pacjentów leczonych zachowawczo kwalifikuj¹cych siê do leczenia trombolitycznego. Profilaktyka
powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy i zakrzepowo-zatorowych w migotaniu przedsionków. U doros³ych pacjentów z migotaniem przedsionków i przynajmniej jednym
czynnikiem ryzyka powik³añ naczyniowych, u których leczenie antagonistami wit. K
nie mo¿e byæ zastosowane, a ryzyko krwawienia jest niewielkie, klopidogrel w skojarzeniu z ASA stosuje siê w celu profilaktyki powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy i
powik³añ zakrzepowo-zatorowych, w tym udaru.
Krka

Clopidogrel KRKA: tabl. powl. 75 mg - 28 szt.

Clopidogrel Ranbaxy: tabl. powl. 75 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

Rx 100%

Clopidogrel

Clopidogrel Teva: tabl. powl. 75 mg - 28 szt.
Clopidogrel

14,16
Ranbaxy

Rx 100%

X

Teva Pharmaceuticals Polska

100% 33,48
B(1)
11,72
100% 54,40
®
Rx (1)
Clopixol : tabl. powl. 25 mg - 100 szt. u
B
bezp³.
Zuclopenthixol dihydrochloride (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia
umys³owe
W: Ostra i przewlek³a schizofrenia oraz inne psychozy, szczególnie z takimi objawami, jak: omamy, urojenia, zaburzenia myœlenia, pobudzenie ruchowe, niepokój, wrogoœæ i agresywnoœæ. Faza maniakalna zaburzenia afektywnego dwubiegunowego.

Clopixol®: tabl. powl. 10 mg - 100 szt. u

Rx

Lundbeck

100% 17,28
B(1)
3,23
100% 140,53
Rx (1)
B
bezp³.
Zuclopenthixol decanate (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
W: Leczenie podtrzymuj¹ce schizofrenii oraz w innych psychozach, szczególnie z
objawami, takimi jak: omamy, urojenia, zaburzenia myœlenia, pobudzenie ruchowe,
niepokój, wrogoœæ i agresywnoœæ.
Lundbeck

Clopixol® Depot: inj. [roztw. olejowy] 200 mg/ml
- 1 amp. u
Clopixol® Depot: inj. [roztw. olejowy] 200 mg/ml
- 10 amp. u

Rx

100%
6,53
B(1)
1,54
100% 24,71
Rx
Clopizam: tabl. 100 mg - 50 szt. u
B(1)
4,73
100% 46,55
Rx (1)
Clopizam: tabl. 100 mg - 100 szt. u
B
6,59
Clozapine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
W: Schizofrenia oporna na leczenie. Produkt jest wskazany w leczeniu pacjentów
ze schizofreni¹ oporn¹ na leczenie oraz pacjentów ze schizofreni¹, u których wystêpuj¹ ciê¿kie, niepoddaj¹ce siê leczeniu neurologiczne dzia³ania niepo¿¹dane po zastosowaniu innych œrodków przeciwpsychotycznych, w tym atypowych leków
przeciwpsychotycznych. Opornoœæ na leczenie jest definiowana jako brak zadowalaj¹cej poprawy klinicznej, mimo stosowania w³aœciwych dawek, przez odpowiedni
okres, przynajmniej 2 ró¿nych leków przeciwpsychotycznych, w tym atypowych leków przeciwpsychotycznych. Wskazanie tylko dla mocy 25, 50 i 100 mg. Psychoza w przebiegu choroby Parkinsona. Produkt jest równie¿ wskazany w
zaburzeniach psychotycznych wystêpuj¹cych w przebiegu choroby Parkinsona, w
przypadkach, kiedy inne metody leczenia okaza³y siê nieskuteczne.

Clopizam: tabl. 25 mg - 50 szt. u

Rx

 Cloranxen®: tabl. 5 mg - 30 szt. u
 Cloranxen®: tabl. 10 mg - 30 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

Accord Healthcare

Clorazepate dipotassium

Clostilbegyt: tabl. 50 mg - 10 szt.
Clomifene citrate

35

Clopi

28,19
38,91

Teva Pharmaceuticals Polska

Rx 100%

26,99
Egis

Clotrimazolum GSK: tabl. dopochwowa 100 mg
- 6 szt.

Rx 100%

10,66

Clotrimazole

GSK Pharmaceuticals SA

Clotrimazolum Medana: p³yn do stos. na skórê
10 mg/ml - 1 but. 15 ml

OTC 100%

Clotrimazole

Co-Amlessa:
Co-Amlessa:
Co-Amlessa:
Co-Amlessa:

8,71
Polpharma

tabl. 4/5/1,25 mg - 30 szt. u
tabl. 4/10/1,25 mg - 30 szt. u
tabl. 8/5/2,5 mg - 30 szt. u
tabl. 8/10/2,5 mg - 30 szt. u

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

23,90
23,90
37,44
37,44

100%

Co-Dipper: tabl. powl. 320/12,5 mg - 28 szt.

S(2)
bezp³.
100% 46,32
(1)
Rx 30% 21,09
Co-Dipper: tabl. powl. 320/25 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Valsartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia
têtniczego u doros³ych. Produkt leczniczy o ustalonej dawce jest wskazany w leczeniu pacjentów, u których ciœnienie têtnicze krwi nie jest wystarczaj¹co kontrolowane
podczas monoterapii walsartanem lub hydrochlorotiazydem. (2) Pacjenci 75+
Sandoz GmbH

Coffecorn mite: dra¿. 0,5 mg+ 25 mg - 12 szt. u
25,57 Coffecorn® forte: dra¿. 1 mg+ 100 mg - 12 szt. u

Perindopril tert-butyloamine + Amlodipine + Indapamide

Krka

100%
Co-amoxiclav Bluefish: tabl. powl. 1 g - 14 szt. u
50%(1) 12,99
Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Amoksycylina z kwasem klawulanowym
jest wskazana w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych, jeœli podejrzewa
siê, ¿e s¹ one wywo³ane przez wytwarzaj¹ce b-laktamazy szczepy oporne na dzia³anie amoksycyliny. W innych przypadkach nale¿y rozwa¿yæ podanie samej amoksycyliny: zaka¿enia górnych dróg oddechowych (w tym ucha, nosa i gard³a): zaostrzenie nawracaj¹cego zapalenia migda³ków podniebiennych, ostre zapalenie zatok obocznych nosa, ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaka¿enia dolnych dróg oddechowych: zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, zewn¹trzszpitalne zapalenie p³uc; zaka¿enia dróg moczowych: zapalenie pêcherza moczowego (szczególnie nawracaj¹ce lub powik³ane, nie obejmuj¹ce zapalenia gruczo³u krokowego), odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich: zapalenie tkanki
³¹cznej, zaka¿enia po uk¹szeniach przez zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z
szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; inne zaka¿enia: poronienie septyczne,
posocznica po³ogowa, posocznica wewn¹trzbrzuszna. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka

Rx

46,32

Rx 30%(1) 21,09

Rx 100%
Rx 100%

Caffeine + Ergotamine

23,49
23,49
Filofarm

100% 89,28
CoFlex TLC Calamine Lite: opatrunek 7,62x550 cm WM 30%(1) 28,11
- 1 szt.
B(2)
1,89
100% 114,69
CoFlex TLC Calamine Lite: opatrunek 10x550 cm WM 30%(1) 34,41
- 1 szt.
B(2)
bezp³.
Emplastri polyurethanum spumatum (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Andover Healthcare
100%

89,28

CoFlex TLC Zinc Lite: opatrunek 7,62x550 cm - 1 szt. WM 30%(1) 28,11
B(2)

1,89
100% 114,69
WM 30%(1) 34,41
100% 20,38 CoFlex TLC Zinc Lite: opatrunek 10x550 cm - 1 szt.
Rx
Coaxil®: tabl. powl. 12,5 mg - 30 szt. u
B(2)
bezp³.
30%(1) 13,00
Emplastri polyurethanum spumatum (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) EpiderTianeptine sodium (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
Andover Healthcare
molysis bullosa
W: Tianeptyna jest wskazana w leczeniu zespo³ów depresyjnych.
Les Laboratoires Servier
100% 24,86
Rx 30%(1) 12,12
100% 15,29 Cogiton 5: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u
®
Rx
Coaxil - (IR): tabl. dra¿. 12,5 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
30%(1)
7,91
Tianeptine sodium (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
100% 42,64
W: Tianeptyna jest wskazana w leczeniu zespo³ów depresyjnych.
Inpharm Cogiton 10: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
Rx 30%(1) 17,16
100% 13,64
S(2)
bezp³.
Rx
Coaxil® - (IR): tabl. dra¿. 12,5 mg - 30 szt. u
30%(1)
6,26
100% 71,36
Tianeptine sodium (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
Rx 30%(1) 21,41
Cogiton 10: tabl. powl. 10 mg - 56 szt. u
W: Tianeptyna jest wskazana w leczeniu zespo³ów depresyjnych.
Delfarma
S(2)
bezp³.
100% 12,81
100% 105,20
(1)
(1)
Rx 30%
Co-Bespres: tabl. powl. 80/12,5 mg - 28 szt.
6,50 Cogiton 10: tabl. powl. 10 mg - 84 szt. u
Rx 30% 31,56
S(2)
bezp³.
S(2)
bezp³.
100% 26,03 Donepezil hydrochloride (1) Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami LeRx 30%(1) 13,42 wy’ego; otêpienie w przebiegu choroby Parkinsona (2) Pacjenci 75+
Co-Bespres: tabl. powl. 160/12,5 mg - 28 szt.
W: Produkt leczniczy stosuje siê w objawowym leczeniu ³agodnej i œrednio ciê¿kiej
S(2)
bezp³. postaci otêpienia w chorobie Alzheimera.
Biofarm
100% 26,13
Cogiton ODT: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg
Rx
100%
(1)
22,66
Rx
30%
Co-Bespres: tabl. powl. 160/25 mg - 28 szt.
13,52 - 28 szt. u
S(2)
bezp³. Donepezil hydrochloride
Biofarm
Valsartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia Cognomem: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. ±
Rx 100% 20,00
têtniczego u osób doros³ych. Produkt leczniczy o ustalonej dawce jest wskazany do
Rx 100% 38,00
stosowania u pacjentów, u których ciœnienie têtnicze nie jest wystarczaj¹co kontrol- Cognomem: tabl. powl. 10 mg - 56 szt. ±
owane za pomoc¹ monoterapii walsartanem lub hydrochlorotiazydem. (2) Pacjenci Cognomem: tabl. powl. 20 mg - 28 szt. ±
Rx 100% 35,00
75+
Teva Pharmaceuticals Polska
Rx 100% 42,00
Cognomem: tabl. powl. 20 mg - 56 szt. ±
Rx 100%
Co-Bespres - (IR): tabl. powl. 160/25 mg - 14 szt.
X Memantine hydrochloride
Zentiva
100% 20,93
Rx 100% 42,78
Colchican: tabl. powl. 0,5 mg - 20 szt.
(1)
Rx
30%
Co-Bespres - (IR): tabl. powl. 160/25 mg - 28 szt.
8,32
Rx 100% 56,77
Colchican: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³. Colchicine
Polfarmex
Valsartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia
Rx 100% 40,32
têtniczego u osób doros³ych. Produkt z³o¿ony o ustalonej dawce jest wskazany do Colchicine Genoptim: tabl. 0,5 mg - 20 szt.
stosowania u pacjentów, u których ciœnienie têtnicze krwi nie jest wystarczaj¹co Colchicine
Synoptis Pharma
kontrolowane za pomoc¹ monoterapii walsartanem lub hydrochlorotiazydem. (2)
Rx 100% 36,48
Pacjenci 75+
Inpharm Colchicum Dispert: tabl. dra¿. 0,5 mg - 20 szt.
Rx 100% 53,81
Rx 100% 17,66 Colchicum Dispert: tabl. dra¿. 0,5 mg - 50 szt.
Co-Diovan®: tabl. 160/25 mg - 14 szt. u
Colchicine
Pharmaselect International Beteilingungs
Valsartan + Hydrochlorothiazide
Novartis Pharma
100% 396,08
100% 13,49 Colistin TZF: inj. [liof.] 1 000 000 j.m. - 20 fiol.
Rx (1)
R
3,20
Rx 30%(1) 7,18
Co-Dipper: tabl. powl. 80/12,5 mg - 28 szt.
Colistimethate sodium (1) Mukowiscydoza WP: Pierwotna dyskineza rzêsek;
S(2)
bezp³. zaka¿enia dolnych dróg oddechowych - profilaktyka u osób po przeszczepie p³uc w
100% 22,39 przebiegu chorób innych ni¿ mukowiscydoza; zaka¿enia dolnych dróg oddechowyRx 30%(1) 9,78 ch - leczenie wspomagaj¹ce w skojarzeniu z antybiotykoterapi¹ do¿yln¹ u osób po
Co-Dipper: tabl. powl. 80/12,5 mg - 56 szt.
przeszczepie p³uc w przebiegu chorób innych ni¿ mukowiscydoza
S(2)
bezp³. W: Lek w postaci roztworu do wstrzykiwañ i infuzji jest wskazany do stosowania u
doros³ych
i dzieci, w tym u noworodków, w leczeniu ciê¿kich zaka¿eñ wywo³anych
100% 26,08
wybranymi tlenowymi drobnoustrojami chorobotwórczymi Gram(-), u pacjentów z
Rx 30%(1) 13,47 ograniczonymi opcjami leczenia. Produkt leczniczy w postaci roztworu do inhalacji
Co-Dipper: tabl. powl. 160/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³. jest wskazany do stosowania u doros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y z mukowiscydoz¹
w leczeniu przewlek³ych zaka¿eñ p³uc wywo³anych przez Pseudomonas aerugino100% 39,19
sa. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków
Rx 30%(1) 13,96 przeciwbakteryjnych.
Co-Dipper: tabl. powl. 160/12,5 mg - 56 szt.
Polfa Tarchomin SA
S(2)
bezp³. Coloclear: tabl. 1500 mg - 32 szt. u
Rx 100% 53,50
100% 26,08 Sodium dihydrogenophosphate monohydricus + Dinatrii anhydricus
Laboratoires Mayoly Spindler
Rx 30%(1) 13,47 phosphate
Co-Dipper: tabl. powl. 160/25 mg - 28 szt.
Rx 100% 40,33
S(2)
bezp³. Coltowan: tabl. 10 mg - 30 szt.
Rx 100% 80,66
100% 42,92 Coltowan: tabl. 10 mg - 60 szt.
Gedeon Richter
Rx 30%(1) 17,69 Ezetimibe
Co-Dipper: tabl. powl. 160/25 mg - 56 szt.
Bluefish Pharma

S(2)

bezp³.
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LEKsykon - Receptariusz

Combi

Combigan®: krople do oczu [roztw.] (2 mg+ 5 mg)/ml
- 1 but. 5 ml

100%

Rx R(1)

30,51 Concor 5 - (IR): tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
8,31 Concor 10 - (IR): tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
bezp³. Bisoprolol fumarate

S(2)
Brimonidine tartate + Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
Concoram®: tabl. 5/5 mg - 30 szt. u
W: Obni¿anie ciœnienia œródga³kowego u pacjentów z jaskr¹ przewlek³¹ otwartego
®
k¹ta lub nadciœnieniem ocznym, u których odpowiedŸ na leki blokuj¹ce receptory Concoram : tabl. 5/10 mg - 30 szt. u
b-adrenergiczne stosowane miejscowo, jest niewystarczaj¹ca.
Allergan Concoram®: tabl. 10/5 mg - 30 szt. u

100% 95,22
C(1)
bezp³.
Rx (2)
R
21,26
S(3)
bezp³.
100% 113,61
C(1)
bezp³.
Comboterol: aerozol inhal. [zaw.] 250/25 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 poj. (120 dawek)
R
24,22
(3)
S
bezp³.
Fluticasone propionate + Salmeterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Lek jest wskazany do systematycznego leczenia astmy oskrzelowej, gdy zalecane jest jednoczesne stosowanie d³ugo dzia³aj¹cego b2-mimetyku i wziewnego kortykosteroidu: u pacjentów, u których objawów astmy nie mo¿na opanowaæ mimo
stosowania kortykosteroidu wziewnego oraz krótko dzia³aj¹cego b2-mimetyku, stosowanego doraŸnie, lub pacjentów, u których objawy astmy mo¿na opanowaæ kortykosteroidem wziewnym i d³ugo dzia³aj¹cym b2-mimetykiem.
LEK-AM

Concoram®: tabl. 10/10 mg - 30 szt. u

tComirnaty: inj. [konc. do sporz. dyspersji]
10 µg/dawkê - 10 fiol. (100 dawek)
tComirnaty: inj. [konc. do sporz. dyspersji]
30 µg/dawkê - 5 fiol. 30 dawek (6 dawek/fiol.)
tComirnaty: inj. [konc. do sporz. dyspersji]
30 µg/dawkê - 15 fiol. (75 dawek)
tComirnaty: inj. [konc. do sporz. dyspersji]
30 µg/dawkê - 195 fiol. (975 dawek)

Bisoprolol fumarate

Comboterol: aerozol inhal. [zaw.] 125/25 µg/dawkê
- 1 poj. (120 dawek)

tComirnaty Original/Omicron BA.1: inj.
[dyspersja] (15/15 µg)/dawkê - 10 fiol. 2,25 ml
tComirnaty Original/Omicron BA.1: inj.
[dyspersja] (15/15 µg)/dawkê - 195 fiol. 2,25 ml
tComirnaty Original/Omicron BA.4-5: inj.
[dyspersja] (15/15 µg)/dawkê - 10 fiol. 2,25 ml
tComirnaty Original/Omicron BA.4-5: inj.
[dyspersja] (15/15 µg)/dawkê - 195 fiol. 2,25 ml

X Podophyllotoxin

Rx 100%

X Contix: tabl. dojelitowe 20 mg - 14 szt. u

Rx 100%

X
BioNTech

X

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Rx 100%

tabl. 1,25 mg - 30 szt. u
tabl. 1,25 mg - 60 szt. u
tabl. 2,5 mg - 30 szt. u
tabl. 2,5 mg - 60 szt. u
tabl. 3,75 mg - 30 szt. u
tabl. 5 mg - 30 szt. u
tabl. 5 mg - 60 szt. u
tabl. 7,5 mg - 30 szt. u
tabl. 10 mg - 30 szt. u
tabl. 10 mg - 60 szt. u

X
BioNTech

Rx 100%

Entacapone

Conaret®:
Conaret®:
Conaret®:
Conaret®:
Conaret®:
Conaret®:
Conaret®:
Conaret®:
Conaret®:
Conaret®:

Concor® COR 1,25: tabl. powl. 1,25 mg - 28 szt.
Concor® COR 1,25: tabl. powl. 1,25 mg - 56 szt.
Concor® COR 2,5: tabl. powl. 2,5 mg - 28 szt.
Concor® COR 2,5: tabl. powl. 2,5 mg - 56 szt.
Concor® COR 3,75: tabl. powl. 3,75 mg - 28 szt.
Concor® COR 5: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
Concor® COR 5: tabl. powl. 5 mg - 56 szt.
Concor® COR 7,5: tabl. powl. 7,5 mg - 28 szt.
Concor® COR 10: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.

Rx 100%

Rx 100%

64,97

Orion Corporation

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Condyline®: roztw. na skórê 5 mg/ml - 1 but. 3,5 ml

X
X
X
X
Merck

Rx 100%
Rx 100%

Bisoprolol fumarate

X

COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside-modified)

Comtess: tabl. powl. 200 mg - 30 szt. ±

Concor® 5: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
Concor® 10: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.

23,62 Controloc® 20: tabl. dojelitowe 20 mg - 100 szt. u
33,90
®
Inpharm

Rx
Rx
Rx
Rx

Bisoprolol + Amlodipine

Rx 100%

COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside-modified)

Rx 100%
Rx 100%

X
X
Merck

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Merck

Rx 100%

Bisoprolol fumarate

Rx 100%
Rx 100%

Karo Pharma AB

100%
4,59
50%(1)
3,01
Rx 100% 10,48
Contix: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. u
Rx 100% 25,20
Contix: tabl. dojelitowe 20 mg - 84 szt. u
100% 23,73
Rx
Contix: tabl. dojelitowe 20 mg - 112 szt. u
50%(1) 11,87
100%
9,03
Rx
Contix: tabl. dojelitowe 40 mg - 14 szt. u
50%(1)
5,87
Rx 100% 15,47
Contix: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. u
Rx 100% 40,50
Contix: tabl. dojelitowe 40 mg - 84 szt. u
100% 45,01
Rx
Contix: tabl. dojelitowe 40 mg - 112 szt. u
50%(1) 22,51
Pantoprazole (1) W: Dawka 20 mg. Lek jest wskazany do stosowania u doros³ych
i m³odzie¿y w wieku 12 lat i powy¿ej w: objawowej postaci choroby refluksowej prze³yku; d³ugotrwa³ym leczeniu i zapobieganiu nawrotom refluksowego zapalenia prze³yku. Lek wskazany jest do stosowania u doros³ych w: zapobieganiu owrzodzeniom
¿o³¹dka i dwunastnicy wywo³anym stosowaniem NLPZ u pacjentów z grupy zwiêkszonego ryzyka, wymagaj¹cych d³ugotrwa³ego stosowania NLPZ. Dawka 40 mg.
Lek wskazany jest do stosowania u doros³ych i m³odzie¿y w wieku 12 lat i powy¿ej w:
refluksowym zapaleniu prze³yku. Lek wskazany jest do stosowania u doros³ych w:
eradykacji Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ wywo³an¹ przez H. pylori; chorobie wrzodowej
¿o³¹dka i/lub dwunastnicy; zespole Zollingera-Ellisona oraz innych stanach chorobowych zwi¹zanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego. WP: Zapalenie
b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
LEK-AM

22,53 Controloc® 20: tabl. dojelitowe 20 mg - 14 szt. u
31,27

Rx

Forfarm

Controloc® 20: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. u

100%
50%(1)
100%
Rx
50%(1)

Rx

X
100%
8,75
Controloc 40: tabl. dojelitowe 40 mg - 14 szt. u
50%(1)
5,59
100% 17,02
®
Rx
Controloc 40: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. u
(1)
50%
10,69
Rx 100%
Controloc® 40: tabl. dojelitowe 40 mg - 100 szt. u
X
Pantoprazole (1) W: Dawka 20 mg. Produkt leczniczy wskazany jest do stosowania u doros³ych i m³odzie¿y w wieku 12 lat i powy¿ej w: objawowej postaæ choroby
refluksowej prze³yku; d³ugotrwa³ym leczeniu i zapobieganiu nawrotom refluksowego
zapalenia prze³yku. Produkt leczniczy wskazany jest do stosowania u doros³ych w:
zapobieganiu owrzodzeniom ¿o³¹dka i dwunastnicy wywo³anym stosowaniem nieselektywnych NLPZ u pacjentów z grupy zwiêkszonego ryzyka, wymagaj¹cych d³ugotrwa³ego stosowania NLPZ. Dawka 40 mg. Produkt leczniczy wskazany jest do
stosowania u doros³ych i m³odzie¿y w wieku 12 lat i powy¿ej w: refluksowym zapaleniu prze³yku. Produkt leczniczy wskazany jest do stosowania u doros³ych w: eradykacji Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami u
pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ wywo³an¹ przez H. pylori; chorobie wrzodowej ¿o³¹dka i/lub dwunastnicy; zespole Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe
zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
Takeda

ConvaMax Superabsorber: opatrunek nieprzylepny WM 100% 13,33
10x10 cm - 1 szt.
30%(1)
4,52
ConvaMax Superabsorber: opatrunek nieprzylepny WM 100% 25,18
10x20 cm - 1 szt.
30%(1)
7,55
ConvaMax Superabsorber: opatrunek nieprzylepny WM 100% 28,03
(1)

63,44 15x15 cm - 1 szt.

6,57
7,23
5,26
7,23
6,57
5,26
7,23
100% 37,88
7,23 Contour Plus: test paskowy - 50 szt.
WM 30%(1) 11,52
9,86
R(2)
3,42
16,44 Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wyBisoprolol fumarate
Zentiva magaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za pomoc¹ pompy insulinowej
Bayer Diabetes Care
 Concerta®: tabl. o przed³. uwalnianiu 18 mg - 30 szt. Rx-w 100% 46,50
100% 37,88
u
R(1)
7,53 Contour TS: test diagnostyczny do szybkich oznaczeñ
WM 30%(1) 11,52
 Concerta®: tabl. o przed³. uwalnianiu 36 mg - 30 szt. Rx-w 100% 84,34 - 50 szt.
R(2)
3,42
u
R(1)
3,84
Methylphenidate hydrochloride (1) Zespó³ nadpobudliwoœci psychoruchowej Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wywy³¹cznie jako element kompleksowego (zawieraj¹cego psychoterapiê) leczenia u magaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za pomoc¹ pompy insulinowej
Bayer Diabetes Care
dzieci powy¿ej 6. roku ¿ycia
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku 6 lat i starszych Contracid: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. u
Rx 100%
9,74
jako czêœæ kompleksowego programu leczenia zespo³u nadpobudliwoœci psychoruPantoprazole
RECORDATI
chowej z deficytem uwagi (ang. ADHD) w przypadkach, kiedy inne sposoby postêpowania terapeutycznego nie s¹ wystarczaj¹co skuteczne. Leczenie musi byæ
100% 22,92
Rx
prowadzone pod nadzorem lekarza, maj¹cego doœwiadczenie w leczeniu dzieciê- Contrahist: roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 200 ml
30%(1) 10,92
cych zaburzeñ zachowania. Rozpoznanie powinno byæ zgodne z aktualnymi kryterRx 100%
iami DSM lub wytycznymi ICD i opieraæ siê na kompleksowym wywiadzie i Contrahist: tabl. powl. 5 mg - 7 szt.
5,08
szczegó³owym badaniu. Rozpoznanie nie mo¿e opieraæ siê wy³¹cznie na jednym
100% 18,83
lub kilku objawach. Nie jest znany ¿aden swoisty czynnik odpowiedzialny za etiolo- Contrahist: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
Rx
30%(1) 10,98
giê ADHD. Nie ma te¿ pojedynczego testu potwierdzaj¹cego rozpoznanie ADHD.
W³aœciwe rozpoznanie wymaga zastosowania zarówno medycznych, jak i innych
100% 26,19
Rx
specjalistycznych kryteriów diagnostycznych, takich jak: psychologiczne, edukacyj- Contrahist: tabl. powl. 5 mg - 56 szt.
30%(1) 10,48
ne oraz spo³eczne. Pe³en kompleksowy program leczenia typowo sk³ada siê z dzia³añ psychologicznych, edukacyjnych i spo³ecznych, jak równie¿ z farmakoterapii.
100% 38,17
Rx
Ma on na celu stabilizowanie stanu dzieci z zespo³em zaburzeñ zachowania, który Contrahist: tabl. powl. 5 mg - 84 szt.
30%(1) 14,60
charakteryzowaæ siê mo¿e nastêpuj¹cymi objawami: przewlek³¹ niemo¿noœci¹ skupiania uwagi przez d³u¿szy czas, niestabilnoœci¹ emocjonaln¹, impulsywnoœci¹, Levocetirizine dihydrochloride (1) W: Roztw. Objawowe leczenie alergicznego
umiarkowan¹ do ciê¿kiej nadaktywnoœci¹, niewielkimi objawami neurologicznymi zapalenia b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego zapalenia b³ony œluzowej nosa)
oraz nieprawid³owym zapisem EEG. Zdolnoœæ uczenia siê mo¿e byæ zaburzona lub i pokrzywki u doros³ych i dzieci w wieku od 2 lat. Tabl. Objawowe leczenie alergicznie. Leczenie produktem leczniczym nie jest wskazane u wszystkich dzieci z ADHD, nego zapalenia b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego zapalenia b³ony œluzowej
a decyzja o jego zastosowaniu musi zostaæ podjêta na podstawie bardzo dok³adnej nosa) i pokrzywki u doros³ych i dzieci w wieku od 6 lat. WP: Atopowe zapalenie skoceny stopnia ciê¿koœci i przewlek³oœci objawów u dziecka w stosunku do jego wie- óry; alergia pokarmowa - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafilakku. Podstawowe znaczenie ma w³aœciwe dzia³anie edukacyjne, zwykle niezbêdna tyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u
Adamed
jest równie¿ interwencja psychospo³eczna. Kiedy te œrodki naprawcze oka¿¹ siê nie- pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia
skuteczne, decyzjê o zastosowaniu leków stymuluj¹cych mo¿na podj¹æ na podsta- Controloc®: inj. do¿. [prosz. do przyg. roztw.] 40 mg
Lz 100%
wie szczegó³owej oceny ciê¿koœci objawów u dziecka. Stosowanie metylofenidatu
powinno odbywaæ siê zawsze zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami oraz z wy- - 1 fiol. u
Takeda
tycznymi dotycz¹cymi rozpoznania oraz przepisywania produktu.
Janssen-Cilag Pantoprazole

Concor 5 - (IR): tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
Concor 10 - (IR): tabl. powl. 10 mg - 30 szt.

Rx 100%

Rx

ConvaMax Superabsorber:
20x40 cm - 1 szt.
ConvaMax Superabsorber:
20x20 cm - 1 szt.
ConvaMax Superabsorber:
20x30 cm - 1 szt.
ConvaMax Superabsorber:
10x10 cm - 1 szt.
ConvaMax Superabsorber:
15x15 cm - 1 szt.
ConvaMax Superabsorber:
20x20 cm - 1 szt.

30%

8,41

opatrunek nieprzylepny WM 100% 91,32
(1)
30%

27,40

opatrunek nieprzylepny WM 100% 47,88
(1)
30%

14,36

opatrunek nieprzylepny WM 100% 69,61
(1)

30%
20,88
100% 13,33
30%(1)
4,52
100% 28,03
opatrunek przylepny
WM
30%(1)
8,41
100% 47,88
opatrunek przylepny
WM
(1)
30%
14,36
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia
ConvaTec

opatrunek przylepny

WM

100%

33,67
bezp³.
R
3,20
Valproic acid (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Padaczka
WP: Neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka, napady uogólnione: napady miokloniczne, napady toniczno-kloniczne, napady atoniczne, napady nieœwiadomoœci. Napady czêœciowe: napady proste
lub z³o¿one, napady wtórnie uogólnione, zespó³ Lennoxa-Gastauta. Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest
przeciwwskazany lub Ÿle tolerowany. Kontynuacjê leczenia walproinianem mo¿na
rozwa¿aæ u pacjentów, u których uzyskano odpowiedŸ kliniczn¹ na leczenie walproinianem ostrej fazy manii.
G.L. Pharma Poland

tConvival Chrono: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg Rx B(1)
- 50 szt. (poj. polietylenowy) u
(2)

100% 10,26
R(1)
9,01
Valproic acid (1) Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka: leczenie pierwotnych napadów padaczkowych uogólnionych (napady kloniczne, toniczne, napady toniczno-kloniczne, napady nieœwiadomoœci, napady miokloniczne i atoniczne) oraz czêœciowych napadów padaczkowych, które s¹
G.L. Pharma Poland
lub nie s¹ wtórnie uogólnione.

tConvulex®: syrop 50 mg/ml - 1 but. 100 ml u

Rx

100%

14,64
1,29
R(2)
4,49
100% 27,78
(1)
®
tConvulex 300: kaps. miêkkie 300 mg - 100 szt. u Rx B
1,09
R(2)
4,29
100% 44,49
tConvulex® 500: kaps. miêkkie 500 mg - 100 szt. u Rx B(1) bezp³.
R(2)
3,56
Valproic acid (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Padaczka
WP: Neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: W leczeniu napadów uogólnionych w postaci: napadów mioklonicznych, napadów toniczno-klonicznych, napadów atonicznych, napadów nieœwiadomoœci; napadów ogniskowych: napadów z prostymi i z³o¿onymi objawami, napadów
ogniskowych wtórnie uogólnionych, zespo³u Lennoxa i Gastauta. Choroba afektywna dwubiegunowa: profilaktyka zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych w przypadku nieskutecznoœci produktów litu, karbamazepiny. Leczenie epizodów
maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest przeciwwskazany lub Ÿle tolerowany. Kontynuacjê leczenia walproinianem mo¿na rozwa¿aæ u pacjentów, u których uzyskano odpowiedŸ kliniczn¹ na leczenie
walproinianem ostrej fazy manii.
G.L. Pharma Poland

tConvulex® 150: kaps. miêkkie 150 mg - 100 szt. u Rx B(1)

100% 3118,50
B(1)
bezp³.
100% 3118,50
Copaxone®: inj. podsk. [roztw.] 40 mg/ml
Rx (1)
- 12 amp.-strzyk. 1 ml
B
bezp³.
Glatiramer acetate (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
W: Produkt jest wskazany w leczeniu pacjentów z postaciami rzutowymi stwardnienia rozsianego (ang. MS) (w celu uzyskania wa¿nych informacji na temat grupy pacjentów, dla której skutecznoœæ zosta³a potwierdzona, szczegó³y patrz ChPL).
4,75 Produkt nie jest wskazany u pacjentów z pierwotnie lub wtórnie postêpuj¹c¹ postaTeva Pharmaceuticals Polska
ci¹ stwardnienia rozsianego.
3,17
9,49
6,33

Copaxone®: inj. podsk. [roztw.] 20 mg/ml
- 28 amp.-strzyk.

Rx

LEKsykon - Receptariusz

Co-Prenessa®: tabl. 2/0,625 mg - 30 szt.

Rx 100%

19,12
100% 15,57
Rx R(1) 13,49
Co-Prenessa®: tabl. 4/1,25 mg - 30 szt. (1 blister)
S(2)
bezp³.
100% 25,62
(1)
Rx R
Co-Prenessa®: tabl. 8/2,5 mg - 30 szt.
21,47
S(2)
bezp³.
Perindopril erbumine + Indapamide (1) W: Dawka 2 mg/0,625 mg. Leczenie
samoistnego nadciœnienia têtniczego. Dawka 4 mg/1,25 mg. Leczenie samoistnego
nadciœnienia têtniczego u pacjentów, u których monoterapia peryndoprylem nie pozwala uzyskaæ prawid³owych wartoœci ciœnienia têtniczego. Dawka 8 mg/2,5 mg.
Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu pierwotnego nadciœnienia têtniczego u
pacjentów, u których skojarzone leczenie peryndoprylem i indapamidem, w tych samych dawkach, pozwoli³o uzyskaæ kontrolê ciœnienia têtniczego. (2) Pacjenci 75+
Krka

rodzinn¹ i nierodzinn¹) lub homozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹, u któ100% 4642,44
Rx-z (1)
rych uzyskano odpowiedni¹ kontrolê hipercholesterolemii stosuj¹c jednoczeœnie tCosentyx: inj. [roztw.] 300 mg - 1 wstrzyk.
B
bezp³.
pojedyncze substancje czynne w osobnych produktach leczniczych, ale w takich saKrka Secukinumab (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowamych dawkach, jak w produkcie z³o¿onym.
tej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹,
Rx 100% 15,10 aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), ProCorr 20: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
Rx 100% 30,21 gram lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
Corr 40: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
(£ZS)
Simvastatin
Sandoz GmbH
W: £uszczyca plackowata u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w lecze100% 402,78 niu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych
spe³niaj¹cych kryteria rozpoczêcia leczenia ogólnego. £uszczyca plackowata u
Cortiment MMX: tabl. o przed³. uwalnianiu 9 mg
(1)
Rx 30% 120,83 dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackow- 30 szt.
R(2)
3,20 atej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 lat,
Budesonide (1) Indukcja remisji u pacjentów z aktywnym mikroskopowym zapale- spe³niaj¹cych kryteria do wdro¿enia leczenia ogólnego. £uszczycowe zapalenie
niem jelita grubego (2) Indukcja remisji u doros³ych pacjentów z ³agodn¹ do umiark- stawów. Produkt leczniczy, stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotrekowanej, aktywn¹ postaci¹ wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie satem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci ³uszczycowego zapalenia
preparatami 5-ASA jest niewystarczaj¹ce WP: Postaæ jelitowa choroby przeszczep stawów u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na wczeœniejsze leczenie lekaprzeciwko gospodarzowi; indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z ³agodn¹ do mi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARD) jest niewystarczaj¹ca. Spondyloarumiarkowanej, aktywn¹ postaci¹ wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego, gdzie le- tropatia osiowa (ang. axSpA). Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ang.
czenie preparatami 5-ASA jest niewystarczaj¹ce; indukcja remisji u pacjentów pe- ankylosing spondylitis, AS, postaæ spondyloartropatii osiowej ze zmianami radiogradiatrycznych z ³agodn¹ do umiarkowanej, aktywn¹ postaci¹ choroby ficznymi charakterystycznymi dla AS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
Leœniowskiego-Crohna z zajêciem jelita grubego, gdzie leczenie preparatami aktywnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u osób doros³ych,
u których odpowiedŸ na leczenie konwencjonalne by³a niewystarczaj¹ca. Spondylo5-ASA jest niewystarczaj¹ce
W: Produkt leczniczy wskazany jest do: indukcji remisji u doros³ych pacjentów z ³a- artropatia osiowa bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla AS
godn¹ do umiarkowanej, aktywn¹ postaci¹ wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego, (nr-axSpA). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci spondylogdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczaj¹ce; indukcji remisji u pacjen- artropatii osiowej bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla AS z obiekttów z aktywnym mikroskopowym zapaleniem jelita grubego.
Ferring ywnymi objawami zapalenia, na które wskazuje zwiêkszone stê¿enie bia³ka
C-reaktywnego (CRP) i/lub wynik badania metod¹ rezonansu magnetycznego
100% 14,71 (MRI) u osób doros³ych z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie NLPZ. M³od(1)
Rx
R
Cortineff : tabl. 100 µg - 20 szt. (blister)
3,20 zieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS). Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych (ERA). Produkt leczniczy, w
S(2)
bezp³. monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnego
zapalenia stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych
Rx 100% 14,82
Cortineff : tabl. 100 µg - 20 szt. (fiol.)
u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, u których nie osi¹gniêto wystarczaj¹cej odpoFludrocortisone acetate (1) W: Terapia zastêpcza pierwotnej i wtórnej niewydol- wiedzi na leczenie konwencjonalne, lub którzy nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnoœci kory nadnerczy w chorobie Addisona i leczenie zespo³u nadnerczowo-p³cio- nego. M³odzieñcze ³uszczycowe zapalenie stawów (M£ZS). Produkt leczniczy, w
wego z utrat¹ soli. (2) Pacjenci 75+
Adamed
monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu ak-

100% 20,05
Rx R(1) 17,97
Co-Prestarium®: tabl. 5/5 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 20,05
Rx R(1) 17,97
Co-Prestarium®: tabl. 5/10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 31,07
Rx R(1) 26,92
Co-Prestarium®: tabl. 10/5 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 31,07
Rx R(1) 26,92
Co-Prestarium®: tabl. 10/10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Perindopril arginine + Amlodipine (1) W: Stosowanie preparatu jest wskazane jako leczenie substytucyjne w terapii nadciœnienia têtniczego samoistnego i/lub
®
stabilnej choroby wieñcowej u pacjentów, którzy ju¿ stosuj¹ peryndopryl i amlodypi- Cortineff ophtalmicum 0,1%: maœæ do oczu 1 mg/g Rx 100% 10,00
nê w takich samych dawkach. (2) Pacjenci 75+
Servier - 1 tuba 3 g
Bausch Health
Rx 100% 19,00 Fludrocortisone acetate
Co-Prestarium® Initio: tabl. 3,5/2,5 mg - 30 szt. u
100%
7,39
Rx 100% 29,00
Co-Prestarium® Initio: tabl. 7/5 mg - 30 szt. u
®
Rx 30%(1) 6,70
Perindopril arginine + Amlodipine
Servier Coryol : tabl. 3,125 mg - 30 szt. u
(2)
S
bezp³.
Rx 100% 20,11
Cordarone®: tabl. 200 mg - 30 szt.
100%
7,58
Amiodarone
Sanofi-Aventis France
(1)
®
Rx 30%
6,19
Rx 100% 25,50 Coryol : tabl. 6,25 mg - 30 szt. u
Cordarone® - (IR): tabl. 200 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Amiodarone
Delfarma
100% 10,44
Rx 100%
Corectin 5: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u
X
Rx 30%(1) 7,67
Coryol®: tabl. 12,5 mg - 30 szt. u
100% 10,61
S(2)
bezp³.
Rx R(1)
Corectin 5: tabl. powl. 5 mg - 60 szt. u
3,20
100% 13,69
(2)
S
bezp³.
(1)
Rx 30%
Coryol®: tabl. 25 mg - 30 szt. u
8,14
Rx 100%
Corectin 10: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
X
S(2)
bezp³.
100% 19,87
Carvedilol (1) Udokumentowana niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II – NYHA
Rx R(1)
Corectin 10: tabl. powl. 10 mg - 60 szt. u
6,40 IV WP: Zastoinowa niewydolnoœæ serca w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
S(2)
bezp³. ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Bisoprolol fumarate (1) W: Nadciœnienie têtnicze, d³awica piersiowa, leczenie W: Nadciœnienie têtnicze samoistne. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa. Leczestabilnej, przewlek³ej niewydolnoœci serca z os³abion¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej nie wspomagaj¹ce przewlek³ej, stabilnej, umiarkowanej do ciê¿kiej niewydolnoœci
Krka
komory, w skojarzeniu z inhibitorami ACE i lekami moczopêdnymi oraz, w razie ko- serca.

niecznoœci, z glikozydami naparstnicy. WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pac- tCosentyx: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 150 mg/ml
jentów powy¿ej 6 r¿. (2) Pacjenci 75+
Biofarm - 1 fiol.

Corhydron 25: inj. [prosz.+ rozp.] 25 mg
- 5 fiol.+ 5 amp.
Corhydron 100: inf./inj. [prosz.+ rozp.] 100 mg
- 5 fiol.+ 5 amp.
Hydrocortisone

Corneregel®: ¿el do oczu 50 mg/g - 1 tuba 5 g
Corneregel®: ¿el do oczu 50 mg/g - 1 tuba 10 g
Dexpanthenol

Rx 100%
Rx 100%

95,00

Bausch Health

Rx 100%
Rx 100%

19,54
24,76

Dr. Mann Pharma

6,11
3,37
bezp³.
100% 11,06
Rx R(1)
Coronal 5®: tabl. powl. 5 mg - 60 szt.
3,20
S(2)
bezp³.
100% 10,64
Rx R(1)
Coronal 10®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
3,20
S(2)
bezp³.
100% 20,77
Rx R(1)
Coronal 10®: tabl. powl. 10 mg - 60 szt.
6,40
S(2)
bezp³.
Bisoprolol fumarate (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego, choroby niedokrwiennej serca (angina pectoris). WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów
powy¿ej 6 r¿. (2) Pacjenci 75+
Zentiva

Rx R(1)
S(2)

100%

Coroswera: tabl. powl. 10 mg/10 mg - 30 szt.

23,87

Rx 30%(1) 14,25
S(2)

bezp³.
100% 23,87
Rx 30%(1) 14,25
Coroswera: tabl. powl. 20 mg/10 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Rx 100% 49,35
Coroswera: tabl. powl. 40 mg/10 mg - 30 szt.
Rosuvastatin + Ezetimibe (1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany, jako uzupe³nienie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.), w leczeniu substytucyjnym u doros³ych z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹ (z heterozygotyczn¹

Rx-z 100%

X

100% 4642,44
Rx-z (1)
B
bezp³.
Secukinumab (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu
agresywnym (£ZS)
W: £uszczyca plackowata u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych
spe³niaj¹cych kryteria rozpoczêcia leczenia ogólnego. £uszczyca plackowata u
dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 lat,
spe³niaj¹cych kryteria do wdro¿enia leczenia ogólnego. £uszczycowe zapalenie
stawów. Produkt leczniczy, stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci ³uszczycowego zapalenia
stawów u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na wczeœniejsze leczenie lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARD) jest niewystarczaj¹ca. Spondyloartropatia osiowa (ang. axSpA). Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ang.
ankylosing spondylitis, AS, postaæ spondyloartropatii osiowej ze zmianami radiograficznymi charakterystycznymi dla AS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
aktywnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u osób doros³ych,
u których odpowiedŸ na leczenie konwencjonalne by³a niewystarczaj¹ca. Spondyloartropatia osiowa bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla AS
(nr-axSpA). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci spondyloartropatii osiowej bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla AS z obiektywnymi objawami zapalenia, na które wskazuje zwiêkszone stê¿enie bia³ka
C-reaktywnego (CRP) i/lub wynik badania metod¹ rezonansu magnetycznego
(MRI) u osób doros³ych z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie NLPZ. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS). Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych (ERA). Produkt leczniczy, w
monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnego zapalenia stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych
u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, u których nie osi¹gniêto wystarczaj¹cej odpowiedzi na leczenie konwencjonalne, lub którzy nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego. M³odzieñcze ³uszczycowe zapalenie stawów (M£ZS). Produkt leczniczy, w
monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnego m³odzieñczego ³uszczycowego zapalenia stawów u pacjentów w wieku 6
lat i starszych, u których nie osi¹gniêto wystarczaj¹cej odpowiedzi na leczenie konwencjonalne, lub którzy nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego.

83,00 tCosentyx: inj. [roztw.] 150 mg/ml
- 2 amp.-strzyk. 1 ml

100%

Coronal 5®: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
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Co-Pr

Novartis Europharm Limited

tywnego m³odzieñczego ³uszczycowego zapalenia stawów u pacjentów w wieku 6
lat i starszych, u których nie osi¹gniêto wystarczaj¹cej odpowiedzi na leczenie konwencjonalne, lub którzy nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego.
Novartis Europharm Limited

Cosopt®: krople do oczu [roztw.] (20 mg+ 5 mg)/ml
- 1 but. 5 ml u

100%

Rx R(1)

31,23
9,03
bezp³.

S(2)
Dorzolamide + Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Preparat wskazany jest w leczeniu zwiêkszonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego
u chorych z jaskr¹ z otwartym k¹tem lub jaskr¹ w przebiegu zespo³u rzekomego
z³uszczania, gdy terapia lekiem b-adrenolitycznym jest niewystarczaj¹ca. Santen Oy
100% 22680,0
0
B(1)
bezp³.
Cobimetinib (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipilimumabem
W: Lek jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z wemurafenibem w leczeniu
doros³ych chorych na nieresekcyjnego lub przerzutowego czerniaka wykazuj¹cego
mutacjê V600 genu BRAF.
Roche Registration

tCotellic: tabl. powl. 20 mg - 63 szt. u

Rx-z

100%

12,62
6,31
bezp³.
100% 25,79
Rx 30%(1) 13,18
Co-Valsacor: tabl. powl. 160/25 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 24,34
Rx 30%(1) 11,73
Co-Valsacor: tabl. powl. 80/12,5 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 46,80
Rx 30%(1) 21,57
Co-Valsacor: tabl. powl. 160/25 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 41,26
Rx 30%(1) 19,18
Co-Valsacor: tabl. powl. 80/12,5 mg - 98 szt.
S(2)
bezp³.
100% 79,63
Rx 30%(1) 35,48
Co-Valsacor: tabl. powl. 160/25 mg - 98 szt.
S(2)
bezp³.
100% 25,79
Rx 30%(1) 13,18
Co-Valsacor: tabl. powl. 160/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 49,68
(1)
Rx 30% 24,45
Co-Valsacor: tabl. powl. 320/25 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 46,80
Rx 30%(1) 21,57
Co-Valsacor: tabl. powl. 160/12,5 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 49,68
(1)
Rx 30% 24,45
Co-Valsacor: tabl. powl. 320/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 79,63
Rx 30%(1) 35,48
Co-Valsacor: tabl. powl. 160/12,5 mg - 98 szt.
S(2)
bezp³.
Valsartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego
pierwotnego u osób doros³ych. Produkt z³o¿ony o ustalonej dawce sk³adników jest
wskazany u pacjentów, u których ciœnienie têtnicze krwi nie jest odpowiednio kontrolowane podczas monoterapii walsartanem lub hydrochlorotiazydem. (2) Pacjenci
75+
Krka

Co-Valsacor: tabl. powl. 80/12,5 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)
S(2)
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LEKsykon - Receptariusz

Coxit

tabl. powl. 30 mg - 28 szt. u
tabl. powl. 60 mg - 28 szt. u
tabl. powl. 90 mg - 28 szt. u
tabl. powl. 120 mg - 28 szt. u

Rx
Rx
Rx
Rx

100% 79,34
18,00
Rx (1)
Cuprenil®: tabl. powl. 250 mg - 30 szt.
R
27,97
3,20
33,61 Penicillamine (1) Choroba Wilsona
49,54 W: Reumatoidalne zapalenie stawów o ciê¿kim przebiegu, choroba Wilsona (zwyrodnienie soczewkowo–w¹trobowe), cystynuria, zatrucie o³owiem, przewlek³e akEtoricoxib
Polpharma tywne zapalenie w¹troby.
Teva Pharmaceuticals Polska
100% 13,95
100% 13296,1
5
Rx 30%(1) 7,64 Cuprior: tabl. powl. 150 mg - 72 szt.
Cozaar®: tabl. powl. 50 mg - 28 szt.
Rx-z
B(1)
bezp³.
S(2)
bezp³.
100% 27,01 Trientine tetrahydrochloride (1) Program lekowy: leczenie pacjentów z chorob¹ Wilsona
Rx 30%(1) 14,40 W: Produkt jest przeznaczony do leczenia choroby Wilsona u osób doros³ych, m³odCozaar®: tabl. powl. 100 mg - 28 szt.
Orphalan
S(2)
bezp³. zie¿y i dzieci w wieku ³5 lat nietoleruj¹cych terapii D-penicylamin¹.
Losartan potassium (1) W: Leczenie pierwotnego nadciœnienia têtniczego u do- tCuracne®: kaps. miêkkie 5 mg - 30 szt. u
Rx 100% 64,38
ros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6-18 lat. Leczenie chorób nerek u pacjen®
Rx 100% 88,60
tów doros³ych z nadciœnieniem têtniczym i cukrzyc¹ typu 2 z bia³komoczem ³0,5 tCuracne : kaps. miêkkie 10 mg - 30 szt. u
g/dobê, jako sk³adowa leczenia przeciwnadciœnieniowego. Leczenie przewlek³ej tCuracne®: kaps. miêkkie 10 mg - 60 szt. u
Rx 100% 108,90
niewydolnoœci serca (u doros³ych pacjentów), gdy leczenie inhibitorami enzymu
®
Rx 100% 132,90
konwertuj¹cego angiotensynê (ACE) nie jest w³aœciwe z powodu wystêpowania z³ej tCuracne : kaps. miêkkie 20 mg - 30 szt. u
Rx 100% 155,90
tolerancji, zw³aszcza kaszlu, lub przeciwwskazania. U pacjentów z niewydolnoœci¹ tCuracne®: kaps. miêkkie 20 mg - 60 szt. u
serca, których stan zosta³ ustabilizowany podczas stosowania inhibitora ACE, nie tCuracne®: kaps. miêkkie 40 mg - 30 szt. u
Rx 100% 186,73
nale¿y zmieniaæ leczenia na losartan. Frakcja wyrzutowa lewej komory serca u pacPierre Fabre Dermo-Cosmetique
jentów powinna wynosiæ ³ 40%, a ich stan kliniczny powinien byæ ustabilizowany Isotretinoin
podczas leczenia zgodnego ze standardami dla przewlek³ej niewydolnoœci serca. Curatoderm®: maœæ 4,17 µg/g - 1 tuba 20 g
Rx 100% 88,51
Zmniejszenie ryzyka wyst¹pienia udaru mózgu u pacjentów doros³ych z nadciœnieAlmirall
niem têtniczym i przerostem lewej komory serca potwierdzonym w EKG. WP: Na- Tacalcitol
dciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; przewlek³a choro- Cusicrom® 4%: krople do oczu 40 mg/ml - 1 but. 10 ml Rx 100% 20,60
ba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w
Novartis Pharma
przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+ MSD Cromoglicate disodium
100%
5,91
Rx 100% 57,75 Cusimolol® 0,5%: krople do oczu 5 mg/ml - 1 but. 5 ml
Crestor: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
Rx 30%(1) 2,53
Rx 100% 70,64 u
Crestor: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
(2)
S
bezp³.
Rx 100% 99,10
Crestor: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
Rx 100% 125,34 Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
Crestor: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
W: Leczenie podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego w przebiegu chorób,
Rosuvastatin
AstraZeneca takich jak nadciœnienie oczne, przewlek³a jaskra z otwartym k¹tem przes¹czania (w
tym jaskra u pacjentów z okiem bezsoczewkowym).
Immedica Pharma AB
Crinone®: ¿el dopochwowy 80 mg/g
Rx 100%
X
- 15 jednoraz. aplikat. 1,125 g
Cusi® Erythromycin 0,5%: maœæ do oczu 5 mg/g
Rx 100% 22,00
Progesterone
Merck - 1 op. 3,5 g
NTC
100% 28,88 Erythromycin

Coxitex:
Coxitex:
Coxitex:
Coxitex:

100%
100%
100%
100%

Cyclogest: globulki dopochwowe 400 mg - 15 szt.

Rx 100%

Progesterone

Cyclonamine:
Cyclonamine:
Cyclonamine:
Cyclonamine:
Cyclonamine:

81,47

Gedeon Richter

kaps. twarde 500 mg - 30 szt.
kaps. twarde 500 mg - 60 szt.
kaps. twarde 500 mg - 90 szt.
tabl. 250 mg - 30 szt.
tabl. 250 mg - 60 szt.

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%
100%

Etamsylate

53,09
94,87
X
27,43
51,58
Galena

Cyclonamine 12,5%: inj. [roztw.] 125 mg/ml
- 5 amp. 2 ml
Cyclonamine 12,5%: inj. [roztw.] 125 mg/ml
- 50 amp. 2 ml

Rx 100%

8,50

Rx 100%

41,00

Etamsylate

Galena

100%
9,30
tabl. powl. 2 mg +0,5 mg - 21 szt. Rx
30%(1)
2,79
Cyclo-Progynova®: tabl. powl. 2 mg +0,5 mg - 63 szt. Rx 100% 30,98
Estradiol + Norgestrel (1) W: Hormonalna terapia zastêpcza (HTZ) w leczeniu
objawów przedmiotowych i podmiotowych wywo³anych niedoborem estrogenów w
nastêpstwie naturalnej menopauzy lub hipogonadyzmu, usuniêcia narz¹du rodnego
lub pierwotnej niedoczynnoœci jajników u kobiet z zachowan¹ macic¹. Kontrola nieregularnych cykli miesi¹czkowych. Leczenie pierwotnego lub wtórnego braku miesi¹czki.
Bayer

Cyclo-Progynova®:

Cykloftyal: krople do oczu [roztw.] 10 mg/ml
- 1 but. 5 ml ±

Rx 100%

Cyclopentolate hydrochloride

37,00
Verco

100% 10,47
30%(1)
5,36
Ethinylestradiol + Cyproterone acetate (1) W: Leczenie umiarkowanego do
ciê¿kiego tr¹dziku (z ³ojotokiem lub bez niego) zwi¹zanego z wra¿liwoœci¹ na androgeny i/lub hirsutyzmu u kobiet w wieku rozrodczym. Lek powinien byæ stosowany w
leczeniu tr¹dziku wy³¹cznie wówczas, gdy zawiod³y terapia miejscowa i ogólnoustrojowe leczenie antybiotykami. Poniewa¿ produkt jest równie¿ hormonalnym œrodkiem antykoncepcyjnym, nie powinien byæ stosowany w skojarzeniu z innymi hormonalnymi œrodkami antykoncepcyjnymi.
Sun Farm

tCyprodiol®: tabl. powl. 2 mg+ 0,035 mg - 21 szt.

Rx

100% 3810,24
Cyramza: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
Rx-z (1)
B
bezp³.
10,63 - 2 fiol. 10 ml
10,63 Ramucirumab (1) Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka ¿o³¹dka
S(2)
Fluticasone propionate
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited W: Rak ¿o³¹dka. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z
100%
paklitakselem w leczeniu doros³ych pacjentów z zaawansowanym rakiem ¿o³¹dka
100% 294,84 lub gruczolakorakiem po³¹czenia prze³ykowo-¿o³¹dkowego, u których wykazano prRx R(1)
Crohnax: czopki doodbytnicze 500 mg - 30 szt.
Rx (1)
tCuvitru: inj. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u
(2)
B
S
bezp³. ogresjê choroby po wczeœniejszej chemioterapii pochodnymi platyny i fluoropirymidyn¹. Produkt leczniczy stosowany w monoterapii jest wskazany w leczeniu
100% 589,68 doros³ych pacjentów z zaawansowanym rakiem ¿o³¹dka w lub gruczolakorakiem
100%
Rx (1)
tCuvitru: inj. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
B
Rx R(1)
bezp³. po³¹czenia prze³ykowo-¿o³¹dkowego, u których wykazano progresjê choroby po
Crohnax: czopki doodbytnicze 1000 mg - 14 szt.
wczeœniejszej chemioterapii pochodnymi platyny lub fluoropirymidyn¹ oraz u któ100% 1179,36 rych leczenie w skojarzeniu z paklitakselem nie jest odpowiednie. Rak okrê¿nicy i
S(2)
Rx (1)
tCuvitru: inj. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u
B
100%
bezp³. odbytnicy. Produkt leczniczy w skojarzeniu ze schematem FOLFIRI (irynotekan,
100% 2358,72 kwas foliowy i 5-fluorouracyl) jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych paRx R(1)
Crohnax: czopki doodbytnicze 1000 mg - 15 szt.
cjentów z rakiem okrê¿nicy i odbytnicy z przerzutami (ang. mCRC), u których wykaRx (1)
tCuvitru: inj. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 40 ml u
(2)
B
S
bezp³. zano progresjê choroby w trakcie lub po zakoñczeniu wczeœniejszego leczenia
Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych bewacyzumabem, oksaliplatyn¹ i fluoropirymidyn¹. Niedrobnokomórkowy rak
100%
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie p³uca. Produkt leczniczy w skojarzeniu z erlotynibem jest wskazany do stosowania
Rx R(1)
Crohnax: czopki doodbytnicze 1000 mg - 28 szt.
w leczeniu pierwszego rzutu doros³ych pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórpierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci
S(2)
W: Wskazania do podawania podskórnego (SCIg). Leczenie substytucyjne u doro- kowym rakiem p³uca (NDRP) z mutacjami aktywuj¹cymi w genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (ang. EGFR). Produkt leczniczy w skojarzeniu z
s³ych
oraz
dzieci
i
m³odzie¿y
(w
wieku
0-18
lat)
z:
zespo³ami
pierwotnego
niedoboru
100%
odpornoœci z upoœledzeniem wytwarzania przeciwcia³; hipogammaglobulinemi¹ i docetakselem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z nieRx R(1)
Crohnax: czopki doodbytnicze 1000 mg - 30 szt.
nawracaj¹cymi zaka¿eniami bakteryjnymi u pacjentów z przewlek³¹ bia³aczk¹ limfo- drobnokomórkowym rakiem p³uca miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, u
cytow¹ (ang. CLL), u których profilaktyczne leczenie antybiotykami jest nieskutecz- których stwierdzono progresjê choroby po chemioterapii opartej na pochodnych plaS(2)
ne lub przeciwwskazane; hipogammaglobulinemi¹ i nawracaj¹cymi zaka¿eniami tyny. Rak w¹trobowokomórkowy. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowaMesalazine (1) Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego (2) Pacjenci 75+
bakteryjnymi u pacjentów ze szpiczakiem mnogim (ang. MM); hipogammaglobuline- nia w monoterapii w leczeniu doros³ych pacjentów z zaawansowanym lub
W: Dawka 250 mg. Leczenie zaostrzeñ i zapobieganie nawrotom wrzodziej¹cego mi¹ u pacjentów w okresie przed przeszczepem i po allogenicznym przeszczepie nieresekcyjnym rakiem w¹trobowokomówkowym leczonych uprzednio sorafenizapalenia jelita grubego ze zmianami zlokalizowanymi w odbytnicy. Dawka 500 mg, krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. HSCT).
Baxalta Poland Sp. z o.o. bem, u których stê¿enie a fetoproteiny (AFP) w surowicy wynosi ³400 ng/ml.
Eli Lilly
1 g. Leczenie wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego ze zmianami zlokalizowany100% 67,12
mi w odbytnicy.
Farmina
Cyrdanax: inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.] Rx 100% 523,48
Rx (1)
Cyclaid: kaps. miêkkie 25 mg - 50 szt. u
R
3,38
Rx 100% 12,30
Crosuvo: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u

Crohnax: czopki doodbytnicze 250 mg - 30 szt.

Rx R(1)

11,31
bezp³.
48,12
9,78
bezp³.
47,59
12,02
bezp³.
43,73
5,39
bezp³.
85,21
10,87
bezp³.
83,37
3,49
bezp³.

100%
8,26
Rx 30%(1) 2,48
Crosuvo: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 15,99
Rx 30%(1) 4,80
Crosuvo: tabl. powl. 20 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 29,87
(1)
Rx 30%
Crosuvo: tabl. powl. 40 mg - 28 szt. u
8,96
S(2)
bezp³.
Rosuvastatin (1) W: Pierwotna hipercholesterolemia lub mieszana dyslipidemia
(typu IIb) jako leczenie dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest
niewystarczaj¹ce. Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia jako leczenie
dodatkowe do diety i innych sposobów leczenia zmniejszaj¹cego stê¿enie lipidów
(np. afereza LDL) lub jeœli inne sposoby leczenia s¹ niew³aœciwe. Zapobieganie du¿ym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z wysokim ryzykiem wyst¹pienia takiego zdarzenia po raz pierwszy, razem z dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê pozosta³ych czynników ryzyka. (2) Pacjenci 75+
Bausch Health

Crotamiton Farmapol: maœæ 100 mg/g - 1 tuba 40 g
Crotamiton Farmapol: p³yn do stos. na skórê
100 mg/g - 1 but. 100 g
Crotamiton

Rx 100%
Rx 100%

23,00
29,00
Farmapol

Cubicin 350: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 350 mg
- 1 fiol. 7 ml
Cubicin 500: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 500 mg
- 1 fiol. 10 ml

Rx 100% 534,42

Daptomycin

Merck Sharp & Dohme

Rx 100% 377,70

Cutivate®: krem 500 µg/g - 1 tuba 15 g
Cutivate®: maœæ 50 µg/g - 1 tuba 15 g

Rx 100%
Rx 100%

100% 133,87
R(1)
3,20
100% 267,95
Rx (1)
Cyclaid: kaps. miêkkie 100 mg - 50 szt. u
R
3,41
Ciclosporin (1) W: Przeszczepianie. Przeszczepianie narz¹dów mi¹¿szowych.
Zapobieganie odrzucaniu przeszczepu po przeszczepieniu narz¹dów mi¹¿szowych. Leczenie komórkowego odrzucania przeszczepu u pacjentów uprzednio
otrzymuj¹cych inne leki immunosupresyjne. Przeszczepianie szpiku. Zapobieganie
odrzucaniu przeszczepu po allogenicznej transplantacji szpiku i transplantacji komórek macierzystych. Zapobieganie lub leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD, ang. graft-versus-host disease). Wskazania pozatransplantacyjne. Endogenne zapalenie b³ony naczyniowej oka. Leczenie zagra¿aj¹cego utrat¹ wzroku, zapalenia b³ony naczyniowej poœredniego lub tylnego odcinka oka pochodzenia niezakaŸnego, gdy leczenie konwencjonalne by³o nieskuteczne lub powodowa³o nieakceptowalne dzia³ania niepo¿¹dane. Leczenie zapalenia b³ony naczyniowej oka w chorobie Behçet’a z nawracaj¹cymi reakcjami zapalnymi, obejmuj¹cymi siatkówkê u pacjentów bez objawów neurologicznych. Zespó³ nerczycowy.
Steroidozale¿ny i steroidooporny zespó³ nerczycowy, wywo³any przez pierwotne
choroby k³êbuszków nerkowych, takie jak nefropatie z minimalnymi zmianami, ogniskowe i segmentowe stwardnienie k³êbuszków lub b³oniaste zapalenie k³êbuszków
nerkowych. Produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany do wywo³ania remisji i jej utrzymania. Mo¿e te¿ byæ u¿yty do podtrzymania remisji wywo³anej steroidami, co pozwala na odstawienie steroidów. Reumatoidalne zapalenie stawów. Leczenie ciê¿kiego, czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów. £uszczyca. Leczenie ciê¿kiej
³uszczycy u pacjentów, u których konwencjonalne leczenie jest nieskuteczne lub
niewskazane. Atopowe zapalenie skóry. Produkt leczniczy jest wskazany u pacjentów z ciê¿kim atopowym zapaleniem skóry, u których konieczne jest leczenie ogólne.
WP: Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone w ChPL; zespó³ Alporta z
bia³komoczem u dzieci do 18 r¿.; anemia aplastyczna u dzieci do 18 r¿.; nieswoiste
zapalenie jelit u dzieci do 18 r¿.; aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; bia³aczka z
du¿ych granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja uk³adu czerwonokrwinkowego; zespó³ aktywacji makrofagów; zespó³ hemofagocytowy; ma³op³ytkowoœæ oporna
na leczenie; zespó³ mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie
koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek
Apotex Inc.

Cyclaid: kaps. miêkkie 50 mg - 50 szt. u

Rx

20 mg/ml - 1 fiol. 500 mg u
Dexrazoxane

Pharmaselect International Beteilingungs

100% 1814,40
B(1)
bezp³.
Betaine anhydrous (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich wrodzonych hiperhomocystenemii
W: Leczenie wspomagaj¹ce homocystynurii obejmuj¹ce nastêpuj¹ce niedobory lub
defekty enzymatyczne: b-syntezy cystationinowej (ang. CBS), reduktazy 5,10-metylenotetrahydrofolanowej (ang. MTHFR), metabolizmu koenzymu kobalaminy
(ang. cbl). Preparat nale¿y stosowaæ jako uzupe³nienie innych metod leczenia, np.
witamin¹ B6 (pirydoksyn¹), wit. B12 (kobalamin¹), folanami i leczenia dietetycznego.

Cystadane: prosz. doust. 1 g - 1 op. 180 g NOWOŒÆ

Rx-z

Recordati Rare Diseases

100% 5182,38
B(1)
bezp³.
Mercaptamine (1) Program lekowy: leczenie wczesnodzieciêcej postaci cystynozy nefropatycznej
W: Produkt jest wskazany w leczeniu rogówki, w której odk³adaj¹ siê kryszta³ki cystyny u doros³ych i dzieci w wieku powy¿ej 2 lat z cystynoz¹. Recordati Rare Diseases

Cystadrops: krople do oczu [roztw.] 3,8 mg/ml
- 1 fiol. 5 ml u

Rx-z

Cystagon: kaps. twarde 50 mg - 100 szt.

Rx 100%

X
100% 1027,40
Rx (1)
Cystagon: kaps. twarde 150 mg - 100 szt.
B
bezp³.
Mercaptamine (1) Program lekowy: leczenie wczesnodzieciêcej postaci cystynozy nefropatycznej
W: Preparat jest wskazany w leczeniu potwierdzonej cystynozy nefropatycznej. Cysteamina ogranicza gromadzenie cystyny w niektórych komórkach (np. w krwinkach
bia³ych, komórkach miêœniowych i komórkach w¹troby) u pacjentów z cystynoz¹ nefropatyczn¹, a jeœli leczenie zostaje rozpoczête wczeœnie, opóŸnia rozwój niewydolRecordati Rare Diseases
noœci nerek.

Cytarabine Kabi: inj./inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 1 ml Rx 100%
u
Cytarabine Kabi: inj./inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 5 ml Rx 100%
u

X
X

LEKsykon - Receptariusz

Cytarabine Kabi: inj./inf. [roztw.] 100 mg/ml
- 1 fiol. 10 ml u
Cytarabine Kabi: inj./inf. [roztw.] 100 mg/ml
- 1 fiol. 20 ml u
Cytarabine

X Dalacin® C: kaps. 150 mg - 16 szt.

Rx 100%

X

Fresenius Kabi Oncology

24,50

Ethifarm Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Cytosar®: inj. [liof. do przyg. roztw.] 100 mg
Lz 100%
- 1 amp.+ rozp. u
Cytosar®: inj. do¿./podsk. [liof. do przyg. roztw.] 500 mg Lz 100%
- 1 fiol.+ rozp. u
Cytosar®: inj. do¿./podsk. [liof. do przyg. roztw.] 1 g
Lz 100%
- 1 fiol. u
Cytarabine

Cytotec - (IR): tabl. 200 µg - 42 szt.
Misoprostol

Cytotec®: tabl. 200 µg - 30 szt.

X
X

®
Rx 100% 460,00 Dalacin C: granulat do przyg. syropu 75 mg/5 ml
- 1 but. 80 ml

Inpharm

Rx 100% 656,50
Pfizer

SD 100%

Cistus

D+: test paskowy - 50 szt.

X

Pfizer

Misoprostol

Czystek: zio³a do zaparzania - 1 op. 100 g

WMo 100%

X

100% 793,80
B(1)
bezp³.
Rx 100% 1080,00
Dacepton: inf. [roztw.] 10 mg/ml - 10 amp. 5 ml ±
Apomorphine hydrochloride (1) Program lekowy: leczenie zaburzeñ motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona
W: Dawka 5 mg. Leczenie obni¿aj¹cych sprawnoœæ fluktuacji ruchowych (zjawisk
„on-off”) u pacjentów z chorob¹ Parkinsona, które utrzymuj¹ siê pomimo stosowania
doustnych leków przeciw chorobie Parkinsona. Dawka 10 mg. Leczenie obni¿aj¹cych sprawnoœæ fluktuacji ruchowych (zjawisk „on-off”) u pacjentów z chorob¹ Parkinsona, które utrzymuj¹ siê pomimo indywidualnie dobranego leczenia lewodop¹ (z
dzia³aj¹cym obwodowo inhibitorem dekarboksylazy) i/lub innymi agonistami dopaminy.
EVER

Dafnegin: globulki dopochwowe 100 mg - 6 szt.

Rx

Rx 100%

Ciclopirox olamine

DaFurag: zaw. doust. 10 mg/ml - 1 but. 140 ml u
Furazidin

Rx 100%

27,50

Aflofarm Farmacja Polska

Rx-z

Daivobet®: maœæ (0,05 mg+ 0,5 mg)/g - 1 tuba 15 g

Rx 100%

Daivobet®:

Rx

Dalfaz®

SR 5 : tabl. powl. o przed³. uwalnianiu 5 mg
- 20 szt. u
Dalfaz® Uno: tabl. o przed³. uwalnianiu 10 mg - 30 szt.
u

92,40
100% 59,70
maœæ (0,05 mg+ 0,5 mg)/g - 1 tuba 30 g
30%(1) 23,66
Betamethasone + Calcipotriol (1) W: Leczenie miejscowe stabilnej ³uszczycy
pospolitej poddaj¹cej siê leczeniu miejscowemu u doros³ych.
LEO Pharma

56,00

Rx 100%
Rx 100%

53.81
53,81
Pfizer

Dasselta: tabl. powl. 5 mg - 10 szt.

Rx 100%

100%
Rx R(1)
S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)

11,98
6,97
bezp³.
30,79
10,42
bezp³.

Dasselta: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.

Rx

Davercin®: tabl. powl. 250 mg - 16 szt.

Rx 100%

Pfizer

100% 233,35
R(1)
3,56
Danazol (1) W: Endometrioza: leczenie objawów zwi¹zanych z endometrioz¹
i/lub zmniejszenie ognisk endometriozy. Preparat mo¿e byæ stosowany w skojarzeniu z leczeniem operacyjnym, a tak¿e, jako jedyny lek, u pacjentek, u których inne
leczenie jest nieskuteczne. Dysplazja w³óknisto-torbielowata gruczo³u sutkowego: objawowe leczenie nasilonego bólu i tkliwoœci uciskowej. Preparat powinien
byæ stosowany tylko u pacjentów, u których inne leczenie by³o nieskuteczne b¹dŸ
niewskazane. WP: Ma³op³ytkowoœæ autoimmunizacyjna oporna na leczenie; zespó³
mielodysplastyczny
Polfarmex

Rx

100% 13,83
Rx R(1)
Daneb: tabl. 5 mg - 28 szt. u
5,93
S(2)
bezp³.
Nebivolol (1) W: Leczenie nadciœnienia samoistnego. Leczenie ³agodnej i umiarkowanej stabilnej przewlek³ej niewydolnoœci serca jako leczenie uzupe³niaj¹ce standardow¹ terapiê u pacjentów w podesz³ym wieku (70 lat lub wiêcej). (2) Pacjenci
75+
S Lab

Darunavir Mylan: tabl. powl. 800 mg - 30 szt.
Darunavir

Rx-z 100%

10,67
100% 15,09
(1)
30%
6,67
100% 41,92
Rx
Dasselta: tabl. powl. 5 mg - 90 szt.
30%(1) 16,66
Desloratadine (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych i m³odzie¿y w
wieku 12 lat i starszej w celu ³agodzenia objawów zwi¹zanych z: alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej nosa, pokrzywk¹.
Krka
Erythromycin cyclocarbonate

100% 7192,29
tDarzalex: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
Rx-z (1)
- 1 fiol. 20 ml u
B
bezp³.
100% 1798,08
tDarzalex: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
Rx-z (1)
- 1 fiol. 5 ml u
B
bezp³.
Daratumumab (1) Program lekowy: lenalidomid w leczeniu chorych na opornego
lub nawrotowego szpiczaka mnogiego
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w skojarzeniu z bortezomibem, melfalanem i
prednizonem w leczeniu doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem
mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych; w monoterapii u doros³ych pacjentów z nawrotowym i opornym na leczenie szpiczakiem mnogim, których wczeœniejsze leczenie obejmowa³o inhibitor
proteasomu i lek immunomoduluj¹cy i u których nast¹pi³a progresja choroby w trakcie ostatniego leczenia; w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem w leczeniu doros³ych pacjentów ze szpiczakiem
mnogim, którzy otrzymali co najmniej jedn¹ wczeœniejsz¹ terapiê.
Janssen-Cilag

Rx 100%
Rx 100%

Davercin®: roztw. na skórê 25 mg/ml - 1 but. 30 ml
Davercin®: ¿el 25 mg/g - 1 tuba 30 g
Erythromycin cyclocarbonate

23,98
24,78

Polfa Tarchomin SA

Rx 100% 261,80

tDaxas: tabl. powl. 500 µg - 30 szt.
Roflumilast

AstraZeneca

Rx 100%

Daylette: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 28 szt.
Ethinylestradiol + Drospirenone

27,43

Gedeon Richter

Debelizyna: pasta do przyg. zaw. doustnej 654,5 mg/g OTC 100%
- 1 tuba 100 g
Dolichos biflori

22,80
Polpharma

Rx 100%
Rx 100%

Debretin: tabl. powl. 100 mg - 30 szt.
Debretin: tabl. powl. 100 mg - 100 szt.
Trimebutine maleate

18,76
38,15
Polpharma

Debridat®: granulat do przyg. zaw. 7,87 mg/g
- 1 but. 250 ml
Debridat®: tabl. powl. 100 mg - 30 szt.

Rx 100%

22,00

Rx 100%

20,00

Rx 100%

13,52

Trimebutine + Trimebutine maleate

Pfizer

Rx 100%

Trimebutine maleate + Trimebutine

15,00
Delfarma

Œ¯ 100%

Debutir: kaps. 150 mg - 60 szt.
Sodium butyrate

35,23
Polpharma

Œ¯ 100%

Debutir Forte: kaps. 300 mg - 60 szt.
Sodium butyrate

46,21
Polpharma

WMo 100%

Debutir®: czopki doodbytnicze 300 mg - 10 szt.
Prep. z³o¿.

30,71
Polpharma

Deca-Durabolin®: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 amp. 1 ml
Nandrolone decanoate

19,70

Polfa Tarchomin SA

Debridat® - (IR): granulat do przyg. zaw. 7,87 mg/g
- 1 but. 250 ml
X
Debridat® - (IR): tabl. powl. 100 mg - 30 szt.
Mylan

100% 65,75
Rx
¿el (0,05 mg+ 0,5 mg)/g - 1 but. 30 g
30%(1) 29,71
®
Rx 100% 59,15
Daivobet : ¿el (0,05 mg+ 0,5 mg)/g - 1 but. 15 g
100% 126,74
Rx
Daivobet®: ¿el (0,05 mg+ 0,5 mg)/g - 1 but. 60 g
30%(1) 54,65
100% 32365,32
Betamethasone + Calcipotriol (1) W: Leczenie miejscowe ³uszczycy ow³osion- Darzalex: inj. [roztw.] 120 mg/ml - 1 fiol. 15 ml u
Rx-z (1)
B
ej skóry g³owy u doros³ych. Miejscowe leczenie ³uszczycy plackowatej o przebiegu
bezp³.
³agodnym do umiarkowanego u doros³ych, umiejscowionej na skórze cia³a, innej ni¿ Daratumumab (1) Program lekowy: lenalidomid w leczeniu chorych na opornego
ow³osiona skóra g³owy.
LEO Pharma lub nawrotowego szpiczaka mnogiego
Rx-z 100%
tDaklinza: tabl. powl. 60 mg - 28 szt. u
X W: Produkt jest wskazany: w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem lub z
bortezomibem, melfalanem i prednizonem, w leczeniu doros³ych pacjentów z nowo
Daclatasvir
Bristol Myers Squibb rozpoznanym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do autologicznego
®
Rx 100% 34,40 przeszczepienia komórek macierzystych; w skojarzeniu z bortezomibem, talidomiDaktarin-Oral : ¿el do j. ustnej 20 mg/g - 1 op. 40 g
dem i deksametazonem w leczeniu doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiMiconazole nitrate
Janssen-Cilag czakiem mnogim, którzy kwalifikuj¹ siê do autologicznego przeszczepienia komórek
Dalacin®: krem dopochwowy 20 mg/g - 1 tuba 40 g (+7 Rx 100% 84,65 macierzystych; w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem, w leczeniu doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim,
aplik.)
którzy otrzymali co najmniej jedn¹ wczeœniejsz¹ terapiê; w skojarzeniu z pomalidoClindamycin
Pfizer midem i deksametazonem w leczeniu doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim,
którzy otrzymali wczeœniej jedn¹ liniê leczenia obejmuj¹c¹ inhibitor proteosomu i leDalacin® C: inj. dom./inf. do¿. [roztw.] 150 mg/ml
Rx 100% 12,04 nalidomid i wykazali opornoœæ na leczenie lenalidomidem, lub którzy otrzymali co
- 1 amp. 2 ml
najmniej dwie wczeœniejsze terapie zawieraj¹ce lenalidomid i inhibitor proteasomu i
Dalacin® C: inj. dom./inf. do¿. [roztw.] 150 mg/ml
Rx 100% 13,98 wykazali progresjê choroby w trakcie lub po ostatniej terapii; jako monoterapia u do- 1 amp. 4 ml
ros³ych pacjentów z nawrotowym i opornym na leczenie szpiczakiem mnogim, których wczeœniejsze leczenie obejmowa³o inhibitor proteasomu i lek
Dalacin® C: inj. dom./inf. do¿. [roztw.] 150 mg/ml
Rx 100% 21,19 immunomoduluj¹cy i u których nast¹pi³a progresja choroby w trakcie ostatniego le- 1 amp. 6 ml
czenia.
Janssen-Cilag International N.V.
Clindamycin
Pfizer
100% 1701,00
100%
8,72 Dasatinib Zentiva: tabl. powl. 20 mg - 60 szt. NOWOŒÆ Rx-z (1)
Rx
B
Dalacin® C: kaps. 75 mg - 16 szt.
bezp³.
50%(1)
6,39

Daivobet®:

100% 4252,50
B(1)
bezp³.
100% 3402,00
Dasatinib Zentiva: tabl. powl. 80 mg - 30 szt. NOWOŒÆ Rx-z (1)
B
bezp³.
4252,50
Dasatinib Zentiva: tabl. powl. 100 mg - 30 szt. NOWOŒÆ Rx-z 100%
(1)
B
bezp³.
5953,50
Dasatinib Zentiva: tabl. powl. 140 mg - 30 szt. NOWOŒÆ Rx-z 100%
B(1)
bezp³.
Dasatinib (1) Program lekowy: leczenie dazatynibem ostrej bia³aczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+), Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki szpikowej
W: Lek jest wskazany do stosowania u doros³ych pacjentów z: nowo rozpoznan¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. CML) z chromosomem Philadelphia (ang. Ph+) w fazie
przewlek³ej (ang. CP), przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ w fazie przewlek³ej, w fazie akceleracji lub w fazie prze³omu blastycznego w przypadku opornoœci lub nietolerancji na
uprzednie leczenie, w tym leczenie imatynibem, ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ (ang.
ALL) z chromosomem Philadelphia (Ph+) oraz z limfoblastyczn¹ postaci¹ prze³omu blastycznego CML, w przypadku opornoœci lub nietolerancji wczeœniejszej terapii. Lek jest
wskazany do stosowania u dzieci i m³odzie¿y z: nowo rozpoznan¹ przewlek³¹ bia³aczk¹
szpikow¹ z chromosomem Philadelphia w fazie przewlek³ej (ang. Ph+ CML-CP) lub Ph+
CML-CP w przypadku opornoœci lub nietolerancji na uprzednie leczenie, w tym leczenie
imatynibem, nowo rozpoznan¹ Ph+ ALL w skojarzeniu z chemioterapi¹.
Zentiva

Dasatinib Zentiva: tabl. powl. 50 mg - 60 szt. NOWOŒÆ Rx-z

Rx 100%

Alfuzosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
W: Dawka 5 mg. Leczenie zaburzeñ czynnoœciowych spowodowanych ³agodnym
rozrostem gruczo³u krokowego, w przypadku gdy leczenie chirurgiczne zosta³o odroczone. Dawka 10 mg. Leczenie zaburzeñ czynnoœciowych spowodowanych ³agodnym rozrostem gruczo³u krokowego, w przypadku gdy leczenie chirurgiczne
zosta³o odroczone. Leczenie wspomagaj¹ce u pacjentów z za³o¿onym cewnikiem z
powodu ostrego zatrzymania moczu spowodowanego ³agodnym rozrostem gruczo³u krokowego.
Sanofi-Aventis France

X Danazol Polfarmex: tabl. 200 mg - 100 szt.
Polichem

100% 48,58
R(1)
3,20
100% 91,71
Rx-z (1)
R
3,20
100% 173,95
Rx-z (1)
R
3,20
100% 254,69
Rx-z (1)
R
3,20
100% 416,14
Rx-z (1)
R
3,20
Tacrolimus (1) Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ szpiku WP:
Stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia
W: Zapobieganie odrzuceniu przeszczepu u doros³ych biorców alogenicznych przeszczepów nerki lub w¹troby. Leczenie w przypadku odrzucenia przeszczepu alogenicznego opornego na leczenie innymi immunosupresyjnymi produktami
Sandoz GmbH
leczniczymi u doros³ych pacjentów.

Dailiport: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 0,5 mg
- 30 szt. u
Dailiport: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 1 mg
- 30 szt. u
Dailiport: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 2 mg
- 30 szt. u
Dailiport: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 3 mg
- 30 szt. u
Dailiport: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 5 mg
- 30 szt. u

Dalacin® T: emulsja na skórê 10 mg/ml - 1 but. 30 ml
Dalacin® T: ¿el 10 mg/g - 1 tuba 30 g

15,77 Clindamycin

DIATHER

Rx

Clindamycin

Polpharma

Glukoza we krwi

Dacepton: inf. [roztw.] 5 mg/ml - 5 fiol. 20 ml ±

100% 10,75
50%(1)
6,08
100% 20,50
®
Rx
Dalacin C: kaps. 300 mg - 16 szt.
50%(1) 11,16
Clindamycin (1) W: Wykazano, ¿e klindamycyna jest skuteczna w leczeniu zaka¿eñ bakteryjnych wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na klindamycynê: zaka¿enia koœci i stawów; zapalenie ucha œrodkowego, gard³a, zatok; zaka¿enia zêbów i jamy ustnej; zaka¿enia dolnych dróg oddechowych; zaka¿enia w obrêbie
miednicy i jamy brzusznej; zaka¿enia ¿eñskich narz¹dów p³ciowych; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich; p³onica; posocznica i zapalenie wsierdzia. Zastosowanie produktu w postaci do¿ylnej wskazane jest w przypadku ciê¿kiego przebiegu choroby.
U chorych na zapalenie wsierdzia lub posocznicê zaleca siê rozpoczynanie leczenia
od do¿ylnego podania klindamycyny. Produkt leczniczy nale¿y stosowaæ wy³¹cznie
w leczeniu ciê¿kich zaka¿eñ bakteryjnych. Planuj¹c zastosowanie produktu leczniczego lekarz powinien wzi¹æ pod uwagê rodzaj zaka¿enia oraz rozwa¿yæ ryzyko biegunki. Notowano bowiem przypadki zapalenia okrê¿nicy, wystêpuj¹cego nawet 2
lub 3 tyg. po podaniu produktu.
Pfizer

Rx 100%

tCyto-Protectin MR: tabl. powl. o zmodyf. uwalnianiu Rx 100%
35 mg - 60 szt.
Trimetazidine dihydrochloride
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Cytar

Rx 100%

54,55

Aspen Pharma Trading Limited

100%

41,27

Decaldol®: inj. dom. [roztw.] 50 mg/ml - 5 amp. 1 ml ± Rx 30%(1) 12,38
B(2)

bezp³.
Haloperidol decanoate (1) Tylko we wskazaniach pozarejestracyjnych WP:
Choroba Huntingtona (2) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu podtrzymuj¹cym schizofrenii oraz
zaburzeñ schizoafektywnych u doros³ych pacjentów aktualnie skutecznie leczonych
haloperydolem podawanym doustnie.
Polfa Warszawa

Decapeptyl® 0,1 mg : inj. podsk. [roztw.] 0,1 mg/ml
- 7 strzyk. 1 ml

Rx 100% 262,74

Triptorelin

Decapeptyl® Depot: inj. dom. [mikrokaps.+ rozp. do
przyg. zaw.] 3,75 mg - 1 amp.-strzyk.+ rozp.

Ferring

Rx 100%

Triptorelin

tDecilosal: tabl. 100 mg - 28 szt. u
tDecilosal: tabl. 100 mg - 56 szt. u
Cilostazol

X
Ferring

Rx 100%
Rx 100%

53,69
75,56

Sandoz GmbH

100% 23,40
Defur: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 4 mg - 28 szt. Rx 30%(1) 12,26
u
S(2)
bezp³.
100% 72,12
Defur: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 4 mg - 90 szt. Rx 30%(1) 36,29
u
S(2)
bezp³.
Tolterodine tartrate (1) Zespó³ pêcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym (2) Pacjenci 75+
W: Lek jest wskazany w objawowym leczeniu nietrzymania moczu z parcia nagl¹ce-
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LEKsykon - Receptariusz

Dekri

go i/lub czêstego oddawania moczu i parcia nagl¹cego jakie mog¹ wystêpowaæ u
osób z zespo³em pêcherza nadreaktywnego.
Teva Pharmaceuticals Polska tDepakine Chrono 500 - (IR): tabl. powl. o przed³.

Dekristol: kaps. miêkkie 20 000 j.m. - 14 szt.

Rx 100%

Colecalciferol

Dekristol Pro: kaps. twarde 25 000 j.m. - 10 szt.

50,00
Sun Farm

Rx 100%

Colecalciferol

44,00
Sun Farm

100%

13,37
11,65
S(2)
bezp³.
100% 17,97
Rx R(1) 14,09
Delmuno 5: tabl. powl. 5/5 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Ramipril + Felodipine (1) W: Leczenie nadciœnienia samoistnego u pacjentów
leczonych takimi samymi dawkami ramiprylu i felodypiny jak zawarte w preparacie.
(2) Pacjenci 75+
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Delmuno 2,5: tabl. powl. 2,5/2,5 mg - 28 szt. u

Rx R(1)

100% 12,63
30%(1)
5,43
Rx 100% 16,03
Delortan: roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 60 ml
Rx 100% 11,34
Delortan: tabl. powl. 5 mg - 10 szt.
100% 12,78
Rx
Delortan: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
30%(1)
4,36
100% 34,84
Rx
Delortan: tabl. powl. 5 mg - 90 szt.
30%(1) 10,45
Desloratadine (1) W: Roztw. doustny. Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych i m³odzie¿y i dzieci powy¿ej 1. r¿. w celu ³agodzenia objawów zwi¹zanych z:
alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej nosa, pokrzywk¹. Tabl. powl. Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych i m³odzie¿y w wieku 12 lat i starszych w celu ³agodzenia objawów zwi¹zanych z: alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej nosa, poPolfa Warszawa
krzywk¹.

Delortan: roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 120 ml

Rx

Demezon: inj. [roztw.] 4 mg/ml - 10 amp. 1 ml
Demezon: inj. [roztw.] 4 mg/ml - 10 amp. 2 ml

Rx 100%
Rx 100%

Demezon: inj. [roztw.] 8 mg/ml - 1 amp. 2,5 ml

Rx

100%
B(1)

Sun Farm

100% 30,83
Rx (1)
Demezon: tabl. 1 mg - 40 szt. u
R
6,38
100% 58,53
Rx (1)
Demezon: tabl. 4 mg - 20 szt. u
R
8,92
Dexamethasone (1) W: Wskazania do refundacji. Obrzêk mózgu wywo³any guzem mózgu, interwencj¹ neurochirurgiczn¹, bakteryjnym zapaleniem opon mózgowych, ropniem mózgu. Ciê¿ki ostry napad astmy. Pocz¹tkowy etap leczenia rozleg³ych, ciê¿kich chorób skóry o ostrym przebiegu wra¿liwych na dzia³anie glikokortykosteroidów, np. erytrodermia, pêcherzyca zwyk³a, ostra egzema. Pocz¹tkowy etap
leczenia chorób autoimmunologicznych, takich jak uk³adowy toczeñ rumieniowaty
(zw³aszcza jego trzewne formy). Ciê¿ki postêpuj¹cy przebieg aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów np. szybko postêpuj¹ce destrukcyjne formy choroby i/lub
objawy pozastawowe. Ciê¿kie choroby zakaŸne z objawami toksycznymi (np. gruŸlica, dur brzuszny; wy³¹cznie w po³¹czeniu z terapi¹ przeciwinfekcyjn¹). Leczenie paliatywne nowotworów z³oœliwych. Dodatkowo dla dawki 4 mg: profilaktyka i leczenie wymiotów pooperacyjnych, lub wywo³anych leczeniem cytostatykami w ramach
terapii przeciwwymiotnej. Wskazania z ChPL. Obrzêk mózgu wywo³any guzem
mózgu, interwencj¹ neurochirurgiczn¹, bakteryjnym zapaleniem opon mózgowych,
ropniem mózgu. Ciê¿ki ostry napad astmy. Pocz¹tkowy etap leczenia rozleg³ych,
ciê¿kich chorób skóry o ostrym przebiegu wra¿liwych na dzia³anie glikokortykosteroidów, np. erytrodermia, pêcherzyca zwyk³a, ostra egzema. Pocz¹tkowy etap leczenia chorób autoimmunologicznych, takich jak uk³adowy toczeñ rumieniowaty
(zw³aszcza jego trzewne formy). Ciê¿ki postêpuj¹cy przebieg aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów np. szybko postêpuj¹ce destrukcyjne formy choroby i/lub
objawy pozastawowe. Ciê¿kie choroby zakaŸne z objawami toksycznymi (np. gruŸlica, dur brzuszny; wy³¹cznie w po³¹czeniu z terapi¹ przeciwinfekcyjn¹). Leczenie paliatywne nowotworów z³oœliwych. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu COVID-19 u pacjentów doros³ych i m³odzie¿y (w wieku 12 lat i starszych o mc. wynosz¹cej co najmniej 40 kg), wymagaj¹cych tlenoterapii. Dodatkowo dla dawki 4 mg:
profilaktyka i leczenie wymiotów pooperacyjnych, lub wywo³anych leczeniem cytostatykami w ramach terapii przeciwwymiotnej. WP: Nowotwory z³oœliwe - leczenie
wspomagaj¹ce - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; nowotwory z³oœliwe premedykacja - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL
Sun Farm
100% 34,42
30%(1) 21,06
100% 50,84
Rx 30%(1) 30,80
Denofix: tabl. powl. 120 mg - 28 szt. u
50%(2) 36,53
Febuxostat (1) Leczenie przewlek³ej hiperurykemii u doros³ych pacjentów w chorobach, w których wyst¹pi³o ju¿ odk³adanie siê z³ogów moczanowych, gdy leczenie
allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie mo¿e byæ kontynuowane z powodu wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹danych (2) Zapobieganie i leczenie przewlek³ej hiperurykemii u doros³ych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów
krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wyst¹pienia zespo³u rozpadu guza,
gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie mo¿e byæ kontynuowane z
powodu wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹danych
W: Dawka 80 mg. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu przewlek³ej hiperurykemii w chorobach, w których wyst¹pi³o ju¿ odk³adanie siê z³ogów moczanowych (w
tym guzki dnawe i/lub zapalenie stawów dnawe czynne lub w wywiadzie). Produkt
leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych. Dawka 120 mg. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu przewlek³ej hiperurykemii w chorobach, w których wyst¹pi³o ju¿ odk³adanie siê z³ogów moczanowych (w tym guzki dnawe i/lub zapalenie
stawów dnawe czynne lub w wywiadzie). Produkt leczniczy jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu przewlek³ej hiperurykemii u doros³ych pacjentów poddawanych
chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem
wyst¹pienia zespo³u rozpadu guza (ang. TLS). Produkt leczniczy jest wskazany do
stosowania u doros³ych.
Polpharma

Denofix: tabl. powl. 80 mg - 28 szt. u

Rx

Rx B(1)

100%

21,42
bezp³.
R(2)
3,20
Valproic acid + Valproate sodium (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia
umys³owe (2) Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka, napady uogólnione: napady miokloniczne, napady toniczno-kloniczne, napady atoniczne, napady nieœwiadomoœci; napady czêœciowe: napady proste
lub z³o¿one, napady wtórnie uogólnione, zespó³ Lennoxa - Gastauta. Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit
jest przeciwwskazany lub Ÿle tolerowany. Kontynuacjê leczenia walproinianem
mo¿na rozwa¿aæ u pacjentów, u których uzyskano odpowiedŸ kliniczn¹ na leczenie
walproinianem ostrej fazy manii.
Delfarma

tDepakine Chrono 500 - (IR): tabl. powl. o przed³.
uwalnianiu 500 mg - 30 szt. u

Rx B(1)

100% 15,87
R(1)
11,38
Valproate sodium (1) Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Doroœli i dzieci: w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi: w leczeniu napadów padaczkowych uogólnionych: napady kloniczne, toniczne, napady toniczno-kloniczne, napady nieœwiadomoœci, napady miokloniczne i
atoniczne; w leczeniu napadów czêœciowych: napady czêœciowe, które s¹ lub nie s¹
Sanofi-Aventis France
wtórnie uogólnione.

Depakine®: syrop 288,2 mg/5 ml - 1 but. 150 ml u

Rx

100%

16,49
2,89
6,09
100% 22,66
Rx B(1) bezp³.
uwalnianiu 500 mg - 30 szt. u
R(2)
3,20
Valproate sodium + Valproic acid (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia
umys³owe (2) Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka, napady uogólnione: napady miokloniczne, napady toniczno-kloniczne, napady atoniczne, napady nieœwiadomoœci; napady czêœciowe: napady proste
lub z³o¿one, napady wtórnie uogólnione, zespó³ Lennoxa - Gastauta. Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit
jest przeciwwskazany lub Ÿle tolerowany. Kontynuacjê leczenia walproinianem
mo¿na rozwa¿aæ u pacjentów, u których uzyskano odpowiedŸ kliniczn¹ na leczenie
walproinianem ostrej fazy manii.
Sanofi-Aventis

®
45,00 tDepakine Chrono 300: tabl. powl. o przed³.
uwalnianiu 300 mg - 30 szt. u
70,00
15,31
®
bezp³. tDepakine Chrono 500: tabl. powl. o przed³.

Dexamethasone phosphate (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.17.
W: Dawka 4 mg/ml. Leczenie ostrych stanów zagro¿enia ¿ycia wymagaj¹cych podania glikokortykosteroidów (m.in. wstrz¹s, obrzêk mózgu, stan astmatyczny). W
sytuacjach klinicznych wymagaj¹cych zastosowania glikokortykosteroidów celem
leczenia i/lub ³agodzenia objawów choroby podstawowej. Dawka 8 mg/ml. Leczenie ostrych stanów zagro¿enia ¿ycia wymagaj¹cych podania glikokortykosteroidów.

100%

21,71
bezp³.
R(2)
3,20
Valproate sodium + Valproic acid (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia
umys³owe (2) Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka, napady uogólnione: napady miokloniczne, napady toniczno-kloniczne, napady atoniczne, napady nieœwiadomoœci; napady czêœciowe: napady proste
lub z³o¿one, napady wtórnie uogólnione, zespó³ Lennoxa - Gastauta. Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit
jest przeciwwskazany lub Ÿle tolerowany. Kontynuacjê leczenia walproinianem
mo¿na rozwa¿aæ u pacjentów, u których uzyskano odpowiedŸ kliniczn¹ na leczenie
walproinianem ostrej fazy manii.
Inpharm

uwalnianiu 500 mg - 30 szt. u

Rx B(1)
R(2)

100%

6,68
2,15
R(2)
5,35
100% 16,33
®
Depakine Chronosphere: granulat o przed³.
Rx B(1)
5,00
uwalnianiu 250 mg - 30 sasz. u
R(2)
8,20
100% 27,20
Depakine® Chronosphere: granulat o przed³.
(1)
Rx B
4,54
uwalnianiu 500 mg - 30 sasz. u
R(2)
7,74
100% 39,64
®
Depakine Chronosphere: granulat o przed³.
Rx B(1)
5,65
uwalnianiu 750 mg - 30 sasz. u
R(2)
8,85
100% 52,13
Depakine® Chronosphere: granulat o przed³.
(1)
Rx B
6,81
uwalnianiu 1000 mg - 30 sasz. u
R(2)
10,01
Valproic acid + Valproate sodium (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia
umys³owe (2) Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka, napady uogólnione: napady miokloniczne, napady toniczno-kloniczne, napady atoniczne, napady mieszane; napady czêœciowe: napady proste lub z³o¿one, napady wtórnie uogólnione: zespo³y specyficzne (Westa, Lennoxa Gastauta). Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest przeciwwskazany lub Ÿle tolerowany. Kontynuacjê
leczenia walproinianem mo¿na rozwa¿aæ u pacjentów, u których uzyskano odpowiedŸ kliniczn¹ na leczenie walproinianem ostrej fazy manii.
Sanofi-Aventis

Depakine® Chronosphere: granulat o przed³.
uwalnianiu 100 mg - 30 sasz. u

Rx B(1)

100% 64,53
30%(1) 35,40
100% 64,53
Depepsit Met: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 50/500 mg
Rx
- 56 szt.
30%(1) 35,40
Depepsit Met: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 100/1000 mg Rx 100% 64,53
- 28 szt.
30%(1) 35,40
Sitagliptin + Metformin hydrochloride (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z
metformin¹: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w
maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c >7% (przez co najmniej 3 miesi¹ce)
W: U doros³ych pacjentów z cukrzyc¹ typu 2: lek jest wskazany do stosowania,
oprócz diety i æwiczeñ fizycznych w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów z
glikemi¹ niedostatecznie wyrównan¹ podczas stosowania maksymalnej tolerowanej dawki metforminy w monoterapii lub u pacjentów ju¿ leczonych sytagliptyn¹ w skojarzeniu z metformin¹. Lek wskazany jest do stosowania w skojarzeniu
z pochodn¹ sulfonylomocznika (tj. w leczeniu potrójnie skojarzonym), oprócz
diety i æwiczeñ fizycznych, u pacjentów z glikemi¹ niedostatecznie wyrównan¹
podczas stosowania maksymalnej tolerowanej dawki metforminy i pochodnej
sulfonylomocznika. Lek jest wskazany w leczeniu potrójnie skojarzonym z agonist¹ receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów typu gamma
(PPARg) (tj. tiazolidynedionem), oprócz diety i æwiczeñ fizycznych, u pacjentów
z glikemi¹ niedostatecznie wyrównan¹ podczas stosowania maksymalnej tolerowanej dawki metforminy i agonisty receptora PPARg). Lek jest tak¿e wskazany do stosowania, jako lek uzupe³niaj¹cy podanie insuliny (tj. w leczeniu
potrójnie skojarzonym) pomocniczo wraz z diet¹ i æwiczeniami fizycznymi w celu

Depepsit Met: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 50/1000 mg
- 56 szt.

Rx

poprawy kontroli glikemii u pacjentów, u których stosowanie sta³ej dawki insuliny
Adamed
i metforminy nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii.
100%

14,71
7,36
C(2)
bezp³.
Methylprednisolone acetate (1) W: Glikokortykosteroidy powinny byæ traktowane jedynie jako terapia objawowa, oprócz przypadków zaburzeñ endokrynologicznych, kiedy s¹ stosowane jako leczenie substytucyjne. Podanie domiêœniowe: w
przypadku, kiedy leczenie doustne nie mo¿e byæ zastosowane, produkt podawany
domiêœniowo stosuje siê w wymienionych poni¿ej wskazaniach. Zaburzenia endokrynologiczne: pierwotna lub wtórna niedoczynnoœæ kory nadnerczy (hydrokortyzon
lub kortyzon s¹ lekami z wyboru; w razie koniecznoœci syntetyczne analogi mog¹
byæ stosowane jednoczeœnie z mineralokortykosteroidami; u niemowl¹t i dzieci uzupe³niaj¹ce podawanie mineralokortykosteroidów jest szczególnie istotne). Ostra
niedoczynnoœæ kory nadnerczy (hydrokortyzon lub kortyzon s¹ lekami z wyboru; leczenie uzupe³niaj¹ce mineralokortykosteroidami mo¿e byæ konieczne, szczególnie
w przypadku stosowania syntetycznych analogów). Wrodzony przerost nadnerczy.
Nieropne zapalenia tarczycy. Hiperkalcemia w przebiegu choroby nowotworowej.
Choroby reumatyczne: leczenie wspomagaj¹ce do krótkotrwa³ego stosowania (w
czasie epizodu zaostrzenia lub pogorszenia stanu zdrowia) w przebiegu: pourazowej choroby zwyrodnieniowej stawów; zapalenia b³ony maziowej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów; reumatoidalnego zapalenia stawów, w tym m³odzieñczego reumatoidalnego zapalenia stawów (w niektórych przypadkach mo¿e byæ
wymagane podawanie ma³ych dawek jako leczenie podtrzymuj¹ce); ostrego i podostrego zapalenia kaletki maziowej; zapalenia nadk³ykcia; ostrego nieswoistego zapalenia pochewki œciêgna; ostrego dnawego zapalenia stawów; ³uszczycowego zapalenia stawów; zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa. Uk³adowe choroby tkanki ³¹cznej: w okresie zaostrzenia lub jako leczenie podtrzymuj¹ce w przebiegu: toczni a rumieniowatego uk³adowego; uk³adowego zapalenia wielomiêœniowego
i zapalenia skórno-miêœniowego; ostrego reumatycznego zapalenia miêœnia sercowego. Choroby dermatologiczne: pêcherzyca; ciê¿ka odmiana rumieni¹ wielopostaciowego (zespó³ Stevens-Johnsona); z³uszczaj¹ce zapalenie skóry; ziarniniak grzybiasty; pêcherzowe opryszczkowate zapalenie skóry; ciê¿ka postaæ ³ojotokowego
zapalenia skóry; ciê¿ka postaæ ³uszczycy. Choroby alergiczne: leczenie ciê¿kich lub
uniemo¿liwiaj¹cych normalne funkcjonowanie chorób alergicznych, w przypadku,
kiedy tradycyjne metody leczenia s¹ nieskuteczne: astma oskrzelowa; wyprysk kontaktowy (kontaktowe zapalenie skóry); atopowe zapalenie skóry; choroba posurowicza; sezonowy lub ca³oroczny alergiczny nie¿yt nosa; reakcja nadwra¿liwoœci na leki; reakcje pokrzywkowe po transfuzji; ostry nietowarzysz¹cy infekcji obrzêk krtani
(lekiem pierwszego wyboru jest adrenalina). Choroby oczu: ostre i przewlek³e procesy alergiczne i zapalne obejmuj¹ce oko i jego przydatki, takie jak: pó³pasiec
oczny; zapalenie têczówki, zapalenie têczówki i cia³a rzêskowego; zapalenie naczyniówki i siatkówki; rozlane zapalenie b³ony naczyniowej tylnego odcinka oka; zapalenie nerwu wzrokowego; reakcja nadwra¿liwoœci na leki; zapalenie w obrêbie odcinka przedniego oka; alergiczne zapalenie spojówek; alergiczne brze¿ne owrzodzenia rogówki; zapalenie rogówki. Choroby przewodu pokarmowego: wspomagaj¹ce w
ostrej fazie choroby, w przebiegu; wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego (leczenie
uk³adowe); choroby Crohna (leczenie uk³adowe). Choroby uk³adu oddechowego:
objawowa sarkoidoza p³uc; beryloza (pylica berylowa); piorunuj¹ca lub rozsiana
gruŸlica p³uc, jednoczeœnie z odpowiednim chemioterapeutycznym leczeniem przeciwgruŸliczym; zespó³ Loefflera niepoddaj¹cy siê leczeniu innymi produktami leczniczymi; zach³ystowe zapalenie p³uc. Choroby krwi: wtórna ma³op³ytkowoœæ u doros³ych nabyta (autoimmunologiczna) niedokrwistoœæ hemolityczna niedobór erytroblastów w szpiku (erytroblastopenia) wrodzona niedokrwistoœæ hipoplastyczna. Choroby nowotworowe: leczenie paliatywne: bia³aczki i ch³oniaków u doros³ych; ostrej
bia³aczki u dzieci. Obrzêki: w celu wywo³ania diurezy albo remisji proteinurii (bia³komoczu) w zespole nerczycowym: bez mocznicy; idiopatycznym,w przebiegu tocznia
rumieniowatego. Uk³ad nerwowy: zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego. Inne: gruŸlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych przy obecnoœci bloku
podpajêczynówkowego lub w sytuacji zagro¿enia blokiem podpajêczynowkowym z
odpowiednim leczeniem przeciwgruŸliczym. W³oœnica z zajêciem uk³adu nerwowego lub miêœnia sercowego. Podanie dostawo we. Podanie do kaletki maziowej. Podanie oko³ostawowe: produkt jest wskazany do krótkotrwa³ego podawania, jako terapia uzupe³niaj¹ca w: zapaleniu b³ony maziowej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów; reumatoidalnym zapaleniu stawów; pourazowej chorobie zwyrodnieniowej stawów; ostrym i podostrym zapaleniu kaletki maziowej; zapaleniu nadk³ykcia; ostrym nieswoistym zapaleniu pochewki œciêgna; ostrym dnawym zapaleniu stawów C. Podanie na zmianê chorobow¹ produktu jest wskazany do iniekcji bezpoœrednio do zmian chorobowych w nastêpuj¹cych stanach: keloidy; ograniczone miejscowo, przerostowe, naciekniête, zapalne zmiany w przebiegu: liszaja p³askiego;
³uszczycy plackowatej; ziarniniaka obr¹czkowatego; przewlek³ego liszaja prostego
(ograniczonego neurodermitu); toczeñ rumieniowaty kr¹¿kowy (ogniskowy); ³ysienie plackowate; obumieranie t³uszczowate skóry; produkt mo¿e mieæ równie¿ zastosowanie w leczeniu guzów torbielowatych, zapaleñ rozciêgien lub zapaleñ œciêgien
(ganglionów). Podanie doodbytnicze: wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. (2)
Kobiety w ci¹¿y
Pfizer

Depo-Medrol®: inj. 40 mg/ml - 1 fiol. 1 ml

Rx 50%(1)

100%

15,04
7,69
C(2)
bezp³.
Methylprednisolone acetate + Lidocaine hydrochloride (1) W: Glikokortykosteroidy powinny byæ stosowane jedynie jako terapia objawowa. Produkt podaje
siê domiêœniowo, doogniskowo, oko³ostawowo lub dostawowo. Produkt jest wskazany do krótkotrwa³ego podawania, jako terapia uzupe³niaj¹ca w okresie ostrego
epizodu lub zaostrzenia w nastêpuj¹cych schorzeniach: zapalenie b³ony maziowej
w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów; reumatoidalne zapalenie stawów;
pourazowa choroba zwyrodnieniowa stawów; ostre i podostre zapalenie kaletki maziowej; zapalenie nadk³ykcia; ostre nieswoiste zapalenie pochewki œciêgna; ostre
dnawe zapalenie stawów. Produkt mo¿e mieæ równie¿ zastosowanie w leczeniu guzów torbielowatych, zapaleñ rozœciêgien lub zapaleñ œciêgien (ganglionów). (2)
Kobiety w ci¹¿y
Pfizer

Depo-Medrol® z lidokain¹: inj. [zaw.]
(40 mg+ 10 mg)/ml - 1 fiol.+ 1% r. lidokainy u

Rx 50%(1)

Depo-Provera™: inj. [zaw.] 150 mg/ml - 1 fiol. 3,3 ml

Rx

Depo-Provera™: inj. [zaw.] 150 mg/ml - 1 fiol. 6,7 ml

100%
R(1)
Rx 100%

15,31
3,20
25,81

Medroxyprogesterone (1) Rak piersi i rak trzonu macicy
W: Leczenie wspomagaj¹ce i/lub paliatywne w przypadku wznowy lub wyst¹pienia
przerzutów raka endometrium lub nerek; leczenie w przypadku wznowy lub wyst¹pienia przerzutów raka piersi u kobiet po menopauzie.
Pfizer

Depo-Provera™: inj. [zaw.] 150 mg/ml - 1 fiol. 1 ml

Rx 100%

48,36

Rx 100%

31,49

Medroxyprogesterone

Depralin: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.

Pfizer

Escitalopram

Depralin ODT: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 28 szt. Rx 100%
Depralin ODT: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg
Rx 100%
- 28 szt.

Polpharma

21,64
22,86

LEKsykon - Receptariusz

Depra

100% 31,31
30%(1)
9,39
Escitalopram
Polpharma Desloratadine (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych i m³odzie¿y w
100% 20,43 wieku 12 lat i starszej w celu ³agodzenia objawów zwi¹zanych z: alergicznym zapalRx
eniem b³ony œluzowej nosa, pokrzywk¹.
Aurovitas
Depratal: tabl. dojelitowe 30 mg - 28 szt.
30%(1) 10,09
Rx
100% 19,90
Dessette
mono:
tabl.
powl.
75
µg
28
szt.
100% 39,25
Rx
Depratal: tabl. dojelitowe 30 mg - 56 szt.
Desogestrel
Sun Farm
30%(1) 18,57
100% 158,76
100% 39,25 Detimedac: inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.] 100 mg
Rx
Rx
Depratal: tabl. dojelitowe 60 mg - 28 szt.
B(1)
bezp³.
30%(1) 18,57 - 10 fiol. 100 mg u
100% 317,52
100% 75,79 Detimedac: inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.] 200 mg
Rx (1)
Rx
Depratal: tabl. dojelitowe 60 mg - 56 szt.
B
bezp³.
30%(1) 34,43 - 10 fiol. 200 mg u
100% 79,38
Duloxetine (1) Leczenie du¿ych zaburzeñ depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, Detimedac: inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.] 500 mg
Rx (1)
F33.3 wg ICD-10)
- 1 fiol. 500 mg u
B
bezp³.
W: Leczenie du¿ych zaburzeñ depresyjnych. Leczenie bólu w obwodowej neuropa100% 158,76
tii cukrzycowej. Leczenie zaburzeñ lêkowych uogólnionych. Produkt leczniczy jest Detimedac: inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.] 1 g
Rx (1)
B
wskazany do stosowania u doros³ych. Dodatkowe informacje, patrz ChPL. Adamed - 1 fiol. 1000 mg u
bezp³.
100%
9,28 Dacarbazine (1) Chemioterapia ICD-10: C.16.
W:
Dakarbazyna
jest
wskazana
do
stosowania
w
leczeniu
pacjentów
z
czerniakiem
Rx 30%(1) 3,65 z³oœliwym przerzutowym. Inne wskazania do stosowania dakarbazyny jako elemenDeprexolet®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³. tu chemioterapii skojarzonej to: zaawansowana choroba Hodgkina, zaawansowane
100% 25,89 miêsaki tkanek miêkkich u doros³ych (z wyj¹tkiem miêdzyb³oniaka i miêsaka Kaposiego).
medac
Rx 30%(1) 8,99
Deprexolet®: tabl. powl. 10 mg - 90 szt. u
Rx 100% 15,40
Detreomycyna 1%: maœæ 10 mg/g - 1 tuba 5 g
(2)
S
bezp³.
Rx 100% 15,80
Detreomycyna 2%: maœæ 20 mg/g - 1 tuba 5 g
100% 27,99
Chloramphenicol
Chema-Elektromet
Rx 30%(1) 11,09
Deprexolet®: tabl. powl. 30 mg - 30 szt. u
Rx 100%
Detriol: kaps. miêkkie 0,25 µg - 100 szt.
X
S(2)
bezp³.
Rx 100%
Detriol: kaps. miêkkie 0,5 µg - 100 szt
X
100% 48,28
Calcitriol
Sun Farm
Rx 30%(1) 14,48
Deprexolet®: tabl. powl. 60 mg - 30 szt. u
®
Rx 100% 17,80
S(2)
bezp³. Devikap : kaps. miêkkie 2000 IU - 30 szt.
Polpharma
Mianserin (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+ Colecalciferol
W: Dawka 10 mg, 30 mg. Leczenie zespo³u depresyjnego. Dawka 60 mg. Objawy Devikap®: krople doustne [roztw.] 15 000 j.m./ml
Rx
100%
15,33
depresyjne o ró¿nym pod³o¿u, w których wskazane jest leczenie farmakologiczne. - 1 but. 10 ml
Adamed
Colecalciferol
Polpharma
Rx 100% 26,05
Dermisil: krem (1 mg+ 20 mg)/g - 1 tuba 15 g
Rx 100% 25,73
Devikap®: kaps. miêkkie 4000 IU - 30 szt.
Betamethasone + Fusidic acid
Polpharma
Colecalciferol
Polpharma
Rx-z 100% 44,00
Dermitopic: maœæ 1 mg/g - 1 op. 10 g
Rx 100% 74,90
Devipasta: pasta (450 mg+ 370 mg)/g - 1 op. 5 g
Rx-z 100% 113,00 Paraformaldehyde + Lidocaine
Dermitopic: maœæ 1 mg/g - 1 op. 30 g
Chema-Elektromet
Tacrolimus
Bausch Health
Rx 100% 12,10
Devisol-25: krople doustne 150 µg/ml - 1 op. 10 ml
®
Rx 100% 11,19 Calcifediol
Dermovate : krem 0,5 mg/g - 1 tuba 25 g
Chema-Elektromet
Rx 100% 11,19
Dermovate®: maœæ 0,5 mg/g - 1 tuba 25 g
OTC 100% 11,28
DexaCaps: kaps. 0,167 g+ 0,02 g+ 0,05 g - 10 szt.
100%
21,56
Linden inflorescence + Dextromethorphan hydrobromide + Melissa
Dermovate®: roztw. na skórê 0,5 mg/ml - 1 but. 50 ml Rx
50%(1) 13,45 extract
Polpharma
Dermovate®: roztw. na skórê 0,5 mg/ml - 1 but. 25 ml Rx 100% 11,07 Dexadent®: maœæ (100 mg+ 25 mg+ 2,5 mg)/g
Rx 100% 67,00
Clobetasol propionate (1) W: Maœæ, krem. Klobetazolu propionian jest kortykost- - 1 tuba 5 g
eroidem o bardzo silnym dzia³aniu, przeznaczonym do stosowania miejscowego.
Lek wskazany jest u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat do leczenia objawów Dexamethasone acetate + Framycetin sulphate + Polymyxin B sulphate
Chema-Elektromet
stanu zapalnego i œwi¹du w przebiegu chorób skóry reaguj¹cych na leczenie kortykosteroidami, takich jak: ³uszczyca (z wy³¹czeniem zmian uogólnionych), liszaj p³a- Dexafree®: krople do oczu 1 mg/ml - 20 minim. 0,4 ml
Rx 100% 34,99
ski, toczeñ rumieniowaty (DLE), nawracaj¹cy wyprysk, trudne w leczeniu choroby u
skóry, których dotychczasowe leczenie s³abszymi kortykosteroidami okaza³o siê
Thea Polska
nieskuteczne. Roztw. na skórê. Leczenie miejscowe chorób zapalnych ow³osionej Dexamethasone
skóry g³owy, reaguj¹cych na leczenie steroidami, takich jak ³uszczyca; trudne w le- Dexak®: tabl. powl. 25 mg - 10 szt. u
OTC 100% 11,56
czeniu postacie wyprysku, dla których dotychczas stosowane leczenie s³abszymi
®
OTC 100% 33,90
steroidami okaza³o siê nieskuteczne.
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Dexak : tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u
Dexketoprofen
Berlin-Chemie/Menarini
Dermovate® - (IR): roztw. na skórê 0,5 mg/ml
Rx 100%
X
Dexak® 50: inf./inj. [roztw.] 50 mg/2 ml - 5 amp. 2 ml u Rx 100% 33,42
- 1 but. 25 ml
Berlin-Chemie/Menarini
100% 17,56 Dexketoprofen
Dermovate® - (IR): roztw. na skórê 0,5 mg/ml

Depralin ODT: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg
- 28 szt.

- 1 but. 50 ml

Rx 100%

43,29 Desloratadine Aurovitas: tabl. powl. 5 mg - 90 szt.

Rx

50%(1)
9,45
Clobetasol propionate (1) W: Klobetazolu propionian jest silnym kortykosteroidem do stosowania miejscowego. W postaci roztworu na skórê jest wskazany w leczeniu objawów reaguj¹cych na leczenie kortykosteroidami chorób skóry, takich
jak: ³uszczyca, trudne w leczeniu postacie wyprysku, których dotychczas stosowane
leczenie s³abszymi steroidami okaza³o siê nieskuteczne.
Inpharm

Dexamethasone Krka: inj./inf. [roztw.] 4 mg
- 10 amp. 1 ml u
Dexamethasone Krka: inj./inf. [roztw.] 8 mg
- 10 amp. 2 ml u

100% 17,57
Rx
50%(1)
9,46
Clobetasol propionate (1) W: Klobetazolu propionian jest silnym kortykosteroidem do stosowania miejscowego. W postaci roztworu na skórê jest wskazany w leczeniu objawów reaguj¹cych na leczenie kortykosteroidami chorób skóry, takich
jak: ³uszczyca, trudne w leczeniu postacie wyprysku, których dotychczas stosowane
leczenie s³abszymi steroidami okaza³o siê nieskuteczne.
Delfarma

Dexamethasone Krka: tabl. 20 mg - 20 szt. (blister)
u
Dexamethasone Krka: tabl. 40 mg - 20 szt. (blister)
u

Dermovate® - (IR): roztw. na skórê 0,5 mg/ml
- 1 but. 50 ml

Desferal®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 500 mg - 10 fiol. Rx 100% 201,41
Deferoxamine mesylate

Novartis Pharma

100% 17,27
Deslodyna: roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 150 ml u Rx
30%(1)
8,27
Deslodyna: roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 60 ml u Rx 100% 12,75
Rx 100%
Deslodyna: tabl. powl. 5 mg - 10 szt. u
8,54
100% 14,88
Rx
Deslodyna: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u
30%(1)
6,46
Desloratadine (1) W: Roztw. doustny. Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci powy¿ej 1 r¿. w celu ³agodzenia objawów zwi¹zanych z:
alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej nosa, pokrzywk¹. Tabl. powl. Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych i m³odzie¿y w wieku 12 lat i starszych w celu ³agodzenia objawów zwi¹zanych z: alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej nosa, pokrzywk¹.
Hasco-Lek SA

Desloratadine Aurovitas: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
Desloratadine Aurovitas: tabl. powl. 5 mg - 60 szt.

100%
Rx
30%(1)
100%
Rx
30%(1)

Rx

Rx 100%
Rx 100%

Dexamethasone sodium phosphate
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howych. Zaostrzenie objawów astmy w przypadkach, w których w³aœciwe jest u¿ycie kortykosteroidów doustnych (OCS - ang. oral corticosteroids), krup. Choroby
dermatologiczne. Pocz¹tkowy etap leczenia rozleg³ych, powa¿nych, ostrych chorób
skóry wra¿liwych na dzia³anie glikokortykosteroidów, np. erytrodermia (z³uszczaj¹ce zapalenie skóry), pêcherzyca zwyk³a. Zaburzenia autoimmunologiczne i choroby reumatyczne. Pocz¹tkowy etap leczenia chorób autoimmunologicznych, takich
jak uk³adowy toczeñ rumieniowaty. Fazy aktywne uk³adowych zapaleñ naczyñ, takich jak guzkowe zapalenie têtnic (czas trwania terapii powinien byæ ograniczony do
2 tyg. w przypadkach wspó³towarzysz¹cego pozytywnego wyniku badania serologicznego wirusowego zapalenia w¹troby typu B). Powa¿ny postêpuj¹cy przebieg aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów np. szybko postêpuj¹ce destrukcyjne
formy choroby i/lub objawy pozastawowe. Powa¿ny uk³adowy przebieg m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów (choroba Stilla). Choroby hematologiczne.
Idiopatyczna plamica ma³op³ytkowa u doros³ych. Choroby zakaŸne. GruŸlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wy³¹cznie w po³¹czeniu z terapi¹ przeciwinfekcyjn¹. Choroby onkologiczne. Opieka paliatywna w chorobach nowotworowych.
Profilaktyka i leczenie wymiotów wywo³anych przez cytostatyki, chemioterapiê emetogenn¹ wraz z innymi œrodkami przeciwwymiotnymi. Leczenie objawowego szpiczaka mnogiego, ostrej bia³aczki limfoblastycznej, choroby Hodgkina i ch³oniaka
nieziarniczego, w po³¹czeniu z innymi lekami. Inne choroby. Profilaktyka i leczenie
wymiotów pooperacyjnych, w ramach terapii przeciwwymiotnej. Wskazania z
ChPL. Choroby neurologiczne. Obrzêk mózgu (wy³¹cznie z objawami zwiêkszonego ciœnienia wewn¹trzczaszkowego potwierdzonego badaniem przy u¿yciu tomografii komputerowej) wywo³any guzem mózgu, interwencj¹ neurochirurgiczn¹, ropniem mózgu. Choroby p³uc i dróg oddechowych. Zaostrzenie objawów astmy w
przypadkach, w których w³aœciwe jest u¿ycie kortykosteroidów doustnych (OCS ang. oral corticosteroids), krup. Choroby dermatologiczne. Pocz¹tkowy etap leczenia rozleg³ych, powa¿nych, ostrych chorób skóry wra¿liwych na dzia³anie glikokortykosteroidów, np. erytrodermia (z³uszczaj¹ce zapalenie skóry), pêcherzyca zwyk³a.
Zaburzenia autoimmunologiczne i choroby reumatyczne. Pocz¹tkowy etap leczenia
chorób autoimmunologicznych, takich jak uk³adowy toczeñ rumieniowaty. Fazy aktywne uk³adowych zapaleñ naczyñ, takich jak guzkowe zapalenie têtnic (czas trwania terapii powinien byæ ograniczony do 2 tyg. w przypadkach wspó³towarzysz¹cego
pozytywnego wyniku badania serologicznego wirusowego zapalenia w¹troby typu
B). Powa¿ny, postêpuj¹cy przebieg aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów,
np. szybko postêpuj¹ce destrukcyjne formy choroby i/lub objawy pozastawowe. Powa¿ny uk³adowy przebieg m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów (choroba Stilla). Choroby hematologiczne. Idiopatyczna plamica ma³op³ytkowa u doros³ych. Choroby zakaŸne. GruŸlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wy³¹cznie w po³¹czeniu z terapi¹ przeciwinfekcyjn¹. Dawka 4 mg. tabl. Produkt leczniczy
jest wskazany w leczeniu COVID-19 u pacjentów doros³ych i m³odzie¿y (w wieku 12
lat i starszych, o mc. wynosz¹cej co najmniej 40 kg), wymagaj¹cych tlenoterapii.
Choroby onkologiczne. Opieka paliatywna w chorobach nowotworowych. Profilaktyka i leczenie wymiotów wywo³anych przez cytostatyki, chemioterapiê emetogenn¹
wraz z innymi œrodkami przeciwwymiotnymi. Leczenie objawowego szpiczaka mnogiego, ostrej bia³aczki limfoblastycznej, choroby Hodgkina i ch³oniaka nieziarniczego, w po³¹czeniu z innymi lekami. Inne choroby. Profilaktyka i leczenie wymiotów
pooperacyjnych, w ramach terapii przeciwwymiotnej.
Krka

Dexamethasone Krka: tabl. 0,5 mg - 20 szt. u

Rx 100%

Dexamethasone sodium phosphate

9,18
Krka

100% 281,95
Dexamethasone Krka - (IR): tabl. 20 mg - 20 szt. u Rx (1)
R
33,91
Dexamethasone (1) W: Choroby dermatologiczne. Pêcherzyca zwyk³a. Zaburzenia autoimmunologiczne i choroby reumatyczne. Zapalenie miêœni. Choroby hematologiczne. Idiopatyczna plamica ma³op³ytkowa u doros³ych. Choroby onkologiczne.
Przerzutowy ucisk rdzenia krêgowego. Profilaktyka i leczenie wymiotów wywo³anych przez cytostatyki, chemioterapiê emetogenn¹ wraz z innymi œrodkami przeciwwymiotnymi. Leczenie objawowego szpiczaka mnogiego, ostrej bia³aczki limfoblastycznej, choroby Hodgkina i ch³oniaka nieziarniczego, w po³¹czeniu z innymi lekami.
WP: Nowotwory z³oœliwe - leczenie wspomagaj¹ce - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; nowotwory z³oœliwe - premedykacja - w przypadkach innych ni¿ okreDelfarma
œlone w ChPL

100% 282,18
R(1)
34,14
Dexamethasone (1) W: Choroby dermatologiczne. Pêcherzyca zwyk³a. Zaburzenia autoimmunologiczne i choroby reumatyczne. Zapalenie miêœni. Choroby hematologiczne. Idiopatyczna plamica ma³op³ytkowa u doros³ych. Choroby onkologiczne.
Przerzutowy ucisk rdzenia krêgowego. Profilaktyka i leczenie wymiotów wywo³anych przez cytostatyki, chemioterapiê emetogenn¹ wraz z innymi œrodkami przeciw40,40 wymiotnymi. Leczenie objawowego szpiczaka mnogiego, ostrej bia³aczki limfoblastycznej, choroby Hodgkina i ch³oniaka nieziarniczego, w po³¹czeniu z innymi lekami.
WP: Nowotwory z³oœliwe - leczenie wspomagaj¹ce - w przypadkach innych ni¿ okre45,41 œlone w ChPL; nowotwory z³oœliwe - premedykacja - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL
Inpharm
Krka

100% 284,35
R(1)
36,31
100% 552,95
Rx (2)
R
56,89
Dexamethasone (1) W: Choroby dermatologiczne. Pêcherzyca zwyk³a. Zaburzenia autoimmunologiczne i choroby reumatyczne. Zapalenie miêœni. Zaburzenia autoimmunologiczne i choroby reumatyczne. Zapalenie miêœni. Choroby hematologiczne. Idiopatyczna plamica ma³op³ytkowa u doros³ych. Choroby onkologiczne. Przerzutowy ucisk rdzenia krêgowego. Profilaktyka i leczenie wymiotów wywo³anych
przez cytostatyki, chemioterapiê emetogenn¹ wraz z innymi œrodkami przeciwwymiotnymi. Leczenie objawowego szpiczaka mnogiego, ostrej bia³aczki limfocytowej,
ostrej bia³aczki limfoblastycznej, choroby Hodgkina i ch³oniaka nieziarniczego, w po³¹czeniu z innymi lekami. (2) W: Choroby dermatologiczne. Pêcherzyca zwyk³a. Zaburzenia autoimmunologiczne i choroby reumatyczne. Zapalenie miêœni. Zaburzenia autoimmunologiczne i choroby reumatyczne. Zapalenie miêœni. Choroby hematologiczne. Idiopatyczna plamica ma³op³ytkowa u doros³ych. Choroby onkologiczne.
Przerzutowy ucisk rdzenia krêgowego. Profilaktyka i leczenie wymiotów wywo³anych przez cytostatyki, chemioterapiê emetogenn¹ wraz z innymi œrodkami przeciwwymiotnymi. Leczenie objawowego szpiczaka mnogiego, ostrej bia³aczki limfocytowej, ostrej bia³aczki limfoblastycznej, choroby Hodgkina i ch³oniaka nieziarniczego,
w po³¹czeniu z innymi lekami. WP: Nowotwory z³oœliwe - leczenie wspomagaj¹ce w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; nowotwory z³oœliwe - premedykacja Krka
w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL

Rx

100% 62,82
Rx (1)
Dexamethasone Krka: tabl. 4 mg - 20 szt. u
R
13,21
11,36
100% 119,88
3,41
Rx (1)
Dexamethasone Krka: tabl. 8 mg - 20 szt. u
R
20,67
21,70
6,51 Dexamethasone (1) W: Wskazania do refundacji. Choroby neurologiczne. Obrzêk mózgu (wy³¹cznie z objawami zwiêkszonego ciœnienia wewn¹trzczaszkowego
potwierdzonego badaniem przy u¿yciu tomografii komputerowej) wywo³any guzem
mózgu, interwencj¹ neurochirurgiczn¹, ropniem mózgu. Choroby p³uc i dróg oddec-

Dexamethasone Krka - (IR): tabl. 20 mg - 20 szt. u Rx

100% 119,12
R(1)
19,91
Dexamethasone (1) W: Choroby neurologiczne. Obrzêk mózgu (wy³¹cznie z
objawami zwiêkszonego ciœnienia wewn¹trzczaszkowego potwierdzonego badaniem przy u¿yciu tomografii komputerowej) wywo³any guzem mózgu, interwencj¹
neurochirurgiczn¹, ropniem mózgu. Choroby p³uc i dróg oddechowych. Zaostrzenie objawów astmy w przypadkach, w których w³aœciwe jest u¿ycie kortykosteroidów doustnych (ang. OCS), krup. Choroby dermatologiczne. Pocz¹tkowy
etap leczenia rozleg³ych, powa¿nych, ostrych chorób skóry wra¿liwych na dzia³anie
glikokortykosteroidów, np. erytrodermia (z³uszczaj¹ce zapalenie skóry), pêcherzyca zwyk³a. Zaburzenia autoimmunologiczne i choroby reumatyczne. Pocz¹tkowy etap leczenia chorób autoimmunologicznych, takich jak uk³adowy toczeñ rumieniowaty. Fazy aktywne uk³adowych zapaleñ naczyñ, takich jak guzkowe zapalenie
têtnic (czas trwania terapii powinien byæ ograniczony do 2 tyg. w przypadkach
wspó³towarzysz¹cego pozytywnego wyniku badania serologicznego wirusowego
zapalenia w¹troby typu B). Powa¿ny, postêpuj¹cy przebieg aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów, np. szybko postêpuj¹ce destrukcyjne formy choroby i/lub
objawy pozastawowe. Powa¿ny uk³adowy przebieg m³odzieñczego idiopatycznego
zapalenia stawów (choroba Stilla). Choroby hematologiczne. Idiopatyczna plamica ma³op³ytkowa u doros³ych. Choroby zakaŸne. GruŸlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wy³¹cznie w po³¹czeniu z terapi¹ przeciwinfekcyjn¹. Produkt leczniczy, 4 mg, tabl. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu COVID-19 u pacjentów doros³ych i m³odzie¿y (w wieku 12 lat i starszych, o mc. wynosz¹cej co najmniej
40 kg), wymagaj¹cych tlenoterapii. Choroby onkologiczne. Opieka paliatywna w
chorobach nowotworowych. Profilaktyka i leczenie wymiotów wywo³anych przez cytostatyki, chemioterapiê emetogenn¹ wraz z innymi œrodkami przeciwwymiotnymi.
Leczenie objawowego szpiczaka mnogiego, ostrej bia³aczki limfoblastycznej, choroby Hodgkina i ch³oniaka nieziarniczego, w po³¹czeniu z innymi lekami. Inne choroby. Profilaktyka i leczenie wymiotów pooperacyjnych, w ramach terapii przeciwwymiotnej. WP: Nowotwory z³oœliwe - leczenie wspomagaj¹ce - w przypadkach innych
ni¿ okreœlone w ChPL; nowotwory z³oœliwe - premedykacja - w przypadkach innych
ni¿ okreœlone w ChPL
Inpharm

Dexamethasone Krka - (IR): tabl. 8 mg - 20 szt. u

Rx

42

LEKsykon - Receptariusz

Dexam

Dexamethasone phosphate SF: inj. [roztw.] 4 mg/ml Rx 100%
- 5 amp. 1 ml
B(1)

100% 10,54
19,28
XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 60 szt. Rx R(1)
bezp³. Diabufor
6,38
NOWOŒÆ
Dexamethasone phosphate (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.17.
S(2)
bezp³.
W: Podanie ogólnoustrojowe: obrzêk mózgu wywo³any guzem mózgu, interwen100% 15,57
cj¹ neurochirurgiczn¹, ropniem mózgu, bakteryjnym zapaleniem opon mózgowych;
XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg - 60 szt. Rx R(1)
7,73
wstrz¹s pourazowy/profilaktyka pourazowego p³uca wstrz¹sowego; ciê¿ki, ostry na- Diabufor
NOWOŒÆ
pad astmy; pocz¹tkowy etap pozajelitowego leczenia rozleg³ych, ostrych chorób
S(2)
bezp³.
skóry o ciê¿kim przebiegu, takich jak erytrodermia, pêcherzyca zwyk³a, ostra egze100% 20,42
ma; pocz¹tkowy etap pozajelitowego leczenia chorób autoimmunologicznych, takich jak uk³adowy toczeñ rumieniowaty (zw³aszcza jego postacie trzewne); ciê¿ki, Diabufor XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg
Rx R(1)
8,90
60
szt.
NOWOŒÆ
postêpuj¹cy przebieg aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów, np. szybko
S(2)
bezp³.
postêpuj¹ce destrukcyjne postacie choroby i/lub objawy pozastawowe; ciê¿kie choroby zakaŸne z objawami zatrucia (np. gruŸlica, dur, bruceloza) wy³¹cznie w po- Metformin hydrochloride (1) Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przy³¹czeniu z terapi¹ przeciwinfekcyjn¹; leczenie paliatywne nowotworów z³oœliwych; padkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2) Pacjenci 75+
profilaktyka i leczenie wymiotów pooperacyjnych lub wywo³anych stosowaniem cyt- W: Zmniejszenie ryzyka lub opóŸnienie wyst¹pienia cukrzycy typu 2 u doros³ych paostatyków w ramach terapii przeciwwymiotnej; profilaktyka i leczenie wymiotów po- cjentów z nadwag¹ i nieprawid³ow¹ tolerancj¹ glukozy (IGT) i/lub nieprawid³ow¹ glioperacyjnych lub wywo³anych stosowaniem cytostatyków w ramach terapii kemi¹ na czczo (IFG) i/lub podwy¿szon¹ wartoœci¹ HbA1C, którzy maj¹: du¿e
przeciwwymiotnej. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu COVID-19 u pacjen- ryzyko wyst¹pienia jawnej cukrzycy typu 2 i progresjê w kierunku cukrzycy typu 2
tów doros³ych i m³odzie¿y (w wieku 12 lat i starszych o mc. wynosz¹cej co najmniej pomimo wprowadzenia intensywnej zmiany stylu ¿ycia przez okres 3-6 m-cy. Lecze40 kg), wymagaj¹cych tlenoterapii. Podanie miejscowe: wstrzykniêcie dostawowe: nie tym produktem leczniczym musi byæ oparte na wyniku oceny ryzyka uwzglêdniautrzymuj¹ce siê zapalenie jednego lub kilku stawów po leczeniu ogólnoustrojowym j¹cym odpowiednie pomiary kontroli glikemii, jak te¿ dowody na podwy¿szone
przewlek³ych chorób zapalnych stawów, aktywna choroba zwyrodnieniowa stawów ryzyko sercowo-naczyniowe. Po rozpoczêciu leczenia metformin¹ nale¿y kontynu(w fazie postêpu), ostre postaci zespo³u bolesnego barku; podanie nasiêkowe (tyl- owaæ zmianê stylu ¿ycia, chyba ¿e pacjent nie bêdzie w stanie jej nadal stosowaæ ze
ko, gdy jest to œciœle wskazane): niebakteryjne zapalenie pochewki œciêgnistej i za- wzglêdów medycznych. Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, szczególnie u papalenie kaletki maziowej, zapalenie oko³ostawowe, zaburzenia œciêgien obejmuj¹ce cjentów z nadwag¹, u których stosowanie diety i samych æwiczeñ fizycznych nie zaprzyczepy œciêgien.
Sun Farm pewnia odpowiedniej kontroli glikemii. Produkt w postaci tabl. o przed³. uwalnianiu
mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeDexamethason WZF 0,1%: krople do oczu [zaw.]
FARMAK Sp. z o.o.
Rx 100% 25,66 ciwcukrzycowymi lub insulin¹.
1 mg/ml - 1 but. 5 ml u
100% 738,97
Dexamethasone
Polfa Warszawa tDiacomit: kaps. twarde 250 mg - 60 szt.
Rx-z (1)
R
10,31
Dexamytrex®: krople do oczu (1 mg+ 5 mg)/g
Rx 100% 27,30
100% 1463,72
- 1 but. 5 ml u
Rx-z
tDiacomit: kaps. twarde 500 mg - 60 szt.
R(1)
3,20
Dexamytrex®: maœæ do oczu (0,3 mg+ 5 mg)/g
Rx 100% 27,30
- 1 tuba 3 g u
100% 738,97
tDiacomit: prosz. do przyg. zaw. doust. 250 mg
Rx-z
(2)
Gentamicin sulphate + Dexamethasone
Dr. Mann Pharma - 60 sasz.
R
10,31
100% 1463,72
DexaPico®: syrop (1,625 g+ 6,5 mg)/5 ml
OTC- 100%
tDiacomit: prosz. do przyg. zaw. doust. 500 mg
20,34
Rx-z
18
- 1 but. 115 ml
- 60 sasz.
R(2)
3,20
Dextromethorphan hydrobromide
Polpharma Stiripentol (1) Terapia wspomagaj¹ca (w skojarzeniu z klobazamem i walproinianem) u pacjentów cierpi¹cych na ciê¿k¹ miokloniczn¹ padaczkê niemowl¹t z uogólDexaPini®: syrop (0,43 g+ 0,065 g+ 6,5 mg)/5 ml
OTC- 100%
19,00 nionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i wal18
- 1 but. 150 g
proinianem (2) Terapia wspomagaj¹ca (w skojarzeniu z klobazamem i walproiniaDextromethorphan hydrobromide
Polpharma nem) u pacjentów cierpi¹cych na ciê¿k¹ miokloniczn¹ padaczkê niemowl¹t z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walDexapolcort®: aerozol na skórê 0,28 mg/g
Rx 100% 13,30 proinianem WP: Z³oœliwa ogniskowa migruj¹ca padaczka niemowl¹t
- 1 op. 16,25 g
W: Produkt jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z klobazamem i walproiniaDexapolcort®: aerozol na skórê 0,28 mg/g
Rx 100% 17,00 nem w terapii wspomagaj¹cej u pacjentów cierpi¹cych na ciê¿k¹ miokloniczn¹ pad- 1 op. 32,5 g
aczkê niemowl¹t (SMEI, zespó³ Draveta) z uogólnionymi napadami
Dexamethasone
Polfa Tarchomin SA toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walproinianem. Biocodex

Dexapolcort® N: aerozol na skórê
(1,38 mg+ 0,28 mg)/g - 1 op. 30 ml
Dexamethasone + Neomycin

Dexaprotect: krople do oczu [roztw.] 1 mg/ml
- 1 but. 6 ml

Rx 100%

24,18

tDiafer: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 25 amp. 2 ml
Ferric derisomaltose

Polfa Tarchomin SA

Rx 100%

28,00 Diagen: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 60 mg - 30 szt.

100%

Diaril: tabl. 4 mg - 30 szt.

Rx R(1)

16,41
6,40
bezp³.

S(2)
Glimepiride (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 75+
W: Lek stosuje siê w leczeniu cukrzycy typu 2, gdy dieta, æwiczenia fizyczne oraz
zmniejszenie mc. nie s¹ wystarczaj¹co skuteczne.
Biofarm
100%

DIAVUE ToGo: test paskowy - 50 szt.

34,25

WM 30%(1) 10,28

R(2)
3,20
Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wymagaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za pomoc¹ pompy insulinowej
DIATHER

 Diazepam Genoptim: tabl. 5 mg - 20 szt. ±

Rx 100%

Diazepam

100%

Diazidan®: tabl. 80 mg - 60 szt.

14,40

Synoptis Pharma

Rx R(1)
S(2)

16,26
11,23
bezp³.

Gliclazide (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 75+
W: Cukrzyca typu 2 (nie zale¿na od insuliny) u pacjentów, u których przestrzeganie
diety, æwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie mc. nie wystarczaj¹ do utrzymania prawid³owego stê¿enia glukozy we krwi.
Bausch Health

Dibucell Active: opatrunek biopolimerowy [ja³owy]
10x10 cm - 1 szt.

WM

100%
30%(1)

Dibutyrylochityna (1) Przewlek³e owrzodzenia

25,32
7,60
Celther

100%
8,30
Rx
50%(1)
4,15
100% 15,92
Rx
50%(1)
7,96
Diclofenac sodium (1) W: Wskazania do refundacji. Leczenie objawowe ostrego bólu w przypadku: reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), zesztywniaj¹cego
zapalenia stawów krêgos³upa (ZZSK), zapalenia stawów krzy¿owo-biodrowych, zapalenia koœci i stawów, zmian zwyrodnieniowych krêgos³upa, dny moczanowej, pourazowych bólów stawowych lub miêœniowych, bólów pooperacyjnych zwi¹zanych
ze stanem zapalnym i obrzêkiem, stanów zapalnych miêœni, œciêgien i wi¹zade³,
reumatyzmu pozastawowego, zapalenia oko³ostawowego. Stosowanie roztworu do
wstrzykiwañ jest wskazane tylko wtedy, gdy konieczny jest bardzo szybki pocz¹tek
dzia³ania lub gdy przyjmowanie produktu leczniczego doustnie b¹dŸ w postaci czopka nie jest mo¿liwe. Wskazania z ChPL. Podanie domiêœniowe. Leczenie: zaostrzeñ zapalnych lub zwyrodnieniowych postaci choroby reumatycznej: reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa, choroby
zwyrodnieniowej stawów, zapalenia stawów krêgos³upa, zespo³ów bólowych
zwi¹zanych ze zmianami w krêgos³upie, reumatyzmu pozastawowego. Ostrych napadów dny. Kolki nerkowej i w¹trobowej. Bólów spowodowanych pourazowymi i poRx 100% 1012,50 operacyjnymi stanami zapalnymi i obrzêkami. Ciê¿kich napadów migreny.

Diclac®: inj. dom. [roztw.] 25 mg/ml (75 mg/3 ml)
- 5 amp. 3 ml
Diclac®: inj. dom. [roztw.] 25 mg/ml (75 mg/3 ml)
- 10 amp. 3 ml

Sandoz GmbH

Pharmacosmos A/S

100%

Rx R(1)

11,44
6,41
bezp³.

Diclac® 50: czopki doodbytnicze 50 mg - 10 szt.
Diclac® 50: tabl. powl. dojelitowe 50 mg - 30 szt.
Diclac® 50: tabl. powl. dojelitowe 50 mg - 50 szt.
Diclac® 75 Duo: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 75 mg
- 10 szt.
Diclac® 75 Duo: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 75 mg
- 20 szt.
Diclac® 100: czopki doodbytnicze 100 mg - 10 szt.
Diclac® 150 Duo: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 150 mg
- 10 szt.
Diclac® 150 Duo: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 150 mg
- 20 szt.

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

8,97
6,50
18,11

S(2)
Rx 100%
X
Gliclazide (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 75+
inj. [roztw.] 4 mg/ml - 10 amp. 1 ml
65,78 W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w cukrzycy insulinoniezale¿nej
®
Dexaven : inj. [roztw.] 4 mg/ml - 10 amp. 2 ml
73,00 (typu II) u osób doros³ych, kiedy przestrzeganie diety, æwiczenia fizyczne oraz
Rx 100%
X
Dexamethasone sodium phosphate
Bausch Health zmniejszenie masy cia³a nie wystarczaj¹ do utrzymania prawid³owego stê¿enia glukozy we krwi.
Generics
Rx 100% 15,38
Dexilant: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 30 mg
Rx 100% 21,85
100% 38,28
Rx 100%
- 28 szt.
X
Diagnostic Gold Strip: test diagnostyczny do szybkich WM 30%(1) 11,92
Dexilant: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 60 mg
Rx 100% 30,69 oznaczeñ - 50 szt.
(2)
Rx 100%
- 28 szt.
X
R
3,82
Dexlansoprazole
Takeda Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wyDiclofenac sodium
Sandoz GmbH
magaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za poDexmedetomidine EVER Pharma: inf. [konc. do
Rx-z 100%
Rx 100% 21,70
X moc¹ pompy insulinowej
Diagnosis Diclac® 100 - (IR): czopki 100 mg - 10 szt.
przyg. roztw.] 100 µg/ml - 4 fiol. 4 ml ±
Diclofenac sodium
Inpharm
Dexmedetomidine EVER Pharma: inf. [konc. do
100%
11,27
Rx-z 100%
X tDiane-35: tabl. powl. 2 mg+ 0,035 mg - 21 szt.
®
Rx
przyg. roztw.] 100 µg/ml - 4 fiol. 10 ml ±
30%(1)
Rx 100%
6,16 Diclac 150 Duo - (IR): tabl. o zmodyf. uwalnianiu
X
150 mg - 20 szt.
Dexmedetomidine EVER Pharma: inf. [konc. do
100% 32,12
Rx-z 100%
X
Diclofenac sodium
Inpharm
Rx
przyg. roztw.] 100 µg/ml - 5 fiol. 2 ml ±
tDiane-35: tabl. powl. 2 mg+ 0,035 mg - 63 szt.
30%(1) 16,78
®
Dexmedetomidine EVER Pharma: inf. [konc. do
100% 20,56
Rx-z 100%
X Ethinylestradiol + Cyproterone acetate (1) W: Leczenie umiarkowanego do Dicloabak : krople do oczu [roztw.] 1 mg/ml
Rx (1)
przyg. roztw.] 100 µg/ml - 25 amp. 2 ml ±
R
3,20
ciê¿kiego tr¹dziku (z ³ojotokiem lub bez niego) zwi¹zanego z wra¿liwoœci¹ na andro- - 1 but. 10 ml
Dexmedetomidine
EVER Valinject geny i/lub hirsutyzmu u kobiet w wieku rozrodczym. Produkt leczniczy powinien byæ Diclofenac sodium (1) W: Hamowanie zwê¿enia Ÿrenicy w trakcie operacji zastosowany
w
leczeniu
tr¹dziku
wy³¹cznie,
wówczas
gdy
zawiod³y
terapia
miejscowa
æmy.
Zapobieganie
zapaleniu
w
operacjach
zaæmy
i
przedniego
odcinka
oka.
Zwal100% 43,20
i ogólnoustrojowe leczenie antybiotykami. Poniewa¿ produkt leczniczy jest równie¿ czanie bólu ga³ki ocznej w operacji keratektomii fotorefrakcyjnej w ci¹gu pierwszych
DHC Continus®: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 60 mg
Rx 30%(1) 12,96 hormonalnym œrodkiem antykoncepcyjnym, nie powinien byæ stosowany w skojar- 24 h po operacji.
Thea Polska
- 60 szt. u
(2)
Bayer
B
bezp³. zeniu z innymi hormonalnymi œrodkami antykoncepcyjnymi.
Dicloberl 75 mg/3 ml: inj. [roztw.] 75 mg/3 ml
Rx
100%
15,80
100% 63,87
100% 24,20 - 5 amp. 3 ml
DHC Continus®: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 90 mg
Rx 30%(1) 19,16 Diaprel® MR: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 30 mg - 60 szt. Rx R(1) 19,17 Diclofenac sodium
Berlin-Chemie/Menarini
- 60 szt. u
B(2)
bezp³.
S(2)
Rx 100% 12,62
bezp³. Dicloberl® 50: czopki doodbytnicze 50 mg - 10 szt.
Dihydrocodeine tartrate (1) W: Lek jest wskazany do zwalczania silnych bólów Diaprel® MR: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 60 mg - 30 szt. Rx 100% 21,00 Dicloberl® 100: czopki doodbytnicze 100 mg - 10 szt. Rx 100%
13,17
nowotworowych oraz przewlek³ych o innej etiologii. (2) Nowotwory z³oœliwe
Diclofenac sodium
Berlin-Chemie/Menarini
Mundipharma Gliclazide (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 75+
W: Cukrzyca insulinoniezale¿na (typ 2) u doros³ych, kiedy leczenie dietetyczne i wySD 100% 23,62 si³ek fizyczny oraz zmniejszenie masy cia³a nie wystarczaj¹ do utrzymania prawid³o- Dicloberl® retard: kaps. o przed³. uwalnianiu 100 mg Rx 100% 18,41
Diabetosan Caps: kaps. - 60 szt.
Chrome + White mulberry + Gymnea Leaf
Polpharma wego stê¿enia glukozy we krwi.
Servier - 20 szt.
Diclofenac sodium
Berlin-Chemie/Menarini
SD 100%
Diabetosan fix: mieszanka 2 g - 20 sasz.
8,31
100%
5,27
100% 14,30
Prep. z³o¿.
Polpharma
(1)
Rx
Rx R
Diaril: tabl. 1 mg - 30 szt.
4,35 DicloDuo: kaps. o zmod. uwalnianiu 75 mg - 30 szt.
50%(1)
9,15
100% 10,68
S(2)
bezp³.
Diclofenac sodium (1) W: Leczenie objawowe: zapalnych postaci chorób reumaRx R(1)
Diabrezide: tabl. 80 mg - 40 szt.
8,39
100%
9,34 tycznych (np. reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniaj¹ce zapalenie stawów
S(2)
bezp³. Diaril: tabl. 2 mg - 30 szt.
Rx R(1)
4,31 krêgos³upa, choroby zwyrodnieniowe stawów). Reumatycznych i pourazowych stanów zapalnych œciêgien, wiêzade³ i tkanek miêkkich oko³ostawowych. PrzeciwbóloGliclazide (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 75+
S(2)
bezp³. wo: po zabiegach chirurgicznych, w bolesnym miesi¹czkowaniu.
Bausch Health
W: Cukrzyca typu 2 (insulinoniezale¿na) u osób doros³ych, kiedy przestrzeganie
100%
13,25
diety, æwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie masy cia³a nie wystarczaj¹ do utrzymaDicloDuo Combi: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde
Rx
(1)
100%
24,00
Rx R
nia prawid³owego stê¿enia glukozy we krwi.
Molteni Diaril: tabl. 3 mg - 30 szt.
5,70 75 mg+ 20 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³. DicloDuo Combi: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde
Rx 100%
X
Dexamethasone sodium phosphate

Dexaven®:

S Lab

Rx 100%
Rx 100%

75 mg+ 20 mg - 60 szt.

Omeprazole + Diclofenac sodium

Bausch Health

LEKsykon - Receptariusz

Dicloratio: inj. dom. [roztw.] (75 mg+ 20 mg)/2 ml
- 3 amp. 2 ml

Rx 100%

Lidocaine hydrochloride + Diclofenac sodium
Diclofenac sodium

16,27

Alfasigma Polska

Dicloreum: tabl. powl. dojelitowe 50 mg - 30 szt.
Dicloreum Retard: tabl. o przed³. uwalnianiu 100 mg
- 20 szt.

Rx 100%

12,63

Rx 100%

16,27

Diclofenac sodium

Alfasigma Polska

Rx 100%

25,58

Fludrocortisone acetate + Neomycin sulphate + Gramicidin Polfa Warszawa

Diemono: tabl. powl. 2 mg - 28 szt.

Rx

100%
R(1)

Dienogest (1) Endometrioza
W: Leczenie endometriozy.

Diemono - (IR): tabl. powl. 2 mg - 28 szt.

100%
R(1)

Dienogest (1) Endometrioza
W: Leczenie endometriozy.

Diemono - (IR): tabl. powl. 2 mg - 28 szt. NOWOŒÆ

40,59
7,52
Sun Farm

Rx

36,15
3,20
Delfarma

100%
Rx (1)
R

Dienogest (1) Endometrioza
W: Leczenie endometriozy.

36,10
3,20
Inpharm

100% 11,84
R(1)
4,76
Diclofenac sodium (1) W: Pooperacyjne stany zapalne po operacji zaæmy i innych zabiegach chirurgicznych. Przeciwdzia³anie objawom bólu oka i œwiat³owstrêtowi. Hamowanie zwê¿enia Ÿrenicy w czasie operacji zaæmy. Profilaktyka torbielowatego obrzêku plamki po operacji zaæmy z implantacj¹ soczewki. Polfa Warszawa

Difadol® 0,1%: krople do oczu 1 mg/ml - 1 but. 5 ml

Rx

Differin®: krem 1 mg/g - 1 tuba 15 g

Rx 100%

Adapalene

Differin® - (IR): krem 1 mg/g - 1 tuba 30 g
Differin® - (IR): ¿el 1 mg/g - 1 tuba 30 g

Rx 100%
Rx 100%

Adapalene

tDificlir: tabl. powl. 200 mg - 20 szt.
Fidaxomicin

Rx 100%

31,66 Diphergan®: dra¿. 10 mg - 20 szt. ±
32,30 Diphergan®: dra¿. 25 mg - 20 szt. ±
Forfarm Promethazine hydrochloride
X

Tillotts Pharma

Aceclofenac

Actavis Group PTC ehf.

Digoxin Teva: tabl. 0,1 mg - 30 szt. u
Digoxin Teva: tabl. 0,25 mg - 30 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

Digoxin

Dihydroergotaminum® Filofarm: roztw. doust.
2 mg/g - 1 but. 15 g

Carvedilol

X
X

Teva Pharmaceuticals Polska

15,59

Polfa Warszawa

Rx 100%

Dihydroergotamine

Dilatrend®: tabl. 6,25 mg - 30 szt. u
Dilatrend®: tabl. 12,5 mg - 30 szt. u
Dilatrend®: tabl. 25 mg - 30 szt. u

14,90
18,50
33,79

21,39
Filofarm

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

X
24,19
X

Cheplapharm Arzneimittel

100%
Dilzem® retard: tabl. o przed³. uwalnianiu 90 mg
Rx (1)
- 30 szt. u
R
Dilzem® retard 120: tabl. o przed³. uwalnianiu 120 mg Rx 100%
- 30 szt. u
R(1)
Dilzem® retard 180: tabl. o przed³. uwalnianiu 180 mg Rx 100%
- 30 szt. u
R(1)

Rx B(1)

Rx 100%

Triptorelin

Ipsen Poland

40,53

Rx 30%(1) 15,30

S(2)
bezp³.
Valsartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych oraz nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18
lat. Stan po œwie¿o przebytym zawale miêœnia sercowego. Leczenie doros³ych pacjentów w stabilnym stanie klinicznym z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca lub bezobjawow¹ niewydolnoœci¹ skurczow¹ lewej komory serca po œwie¿o przebytym (od 12
h do 10 dni) zawale miêœnia sercowego. Niewydolnoœæ serca. Leczenie doros³ych
pacjentów z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca, gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane
lub jako terapia dodana do inhibitorów ACE u pacjentów nietoleruj¹cych leków b-adrenolitycznych, gdy nie mo¿na zastosowaæ leków z grupy antagonistów receptorów
dla mineralokortykosteroidów. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w
ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Sandoz GmbH
100%

Dipper-Mono: tabl. powl. 320 mg - 28 szt.

46,32

Rx 30%(1) 21,09

Rx 100%
Rx 100%

100% 66,87
50%(1) 33,44
Betamethasone sodium phosphate + Betamethasone dipropionate (1) W:
Preparat jest wskazany do stosowania w leczeniu ostrych i przewlek³ych stanów reaguj¹cych na leczenie kortykosteroidami. Leczenie hormonalne kortykosteroidami
jest uzupe³nieniem terapii konwencjonalnej, jednak nie mo¿e jej zastêpowaæ. Choroby uk³adu miêœniowo-szkieletowego i tkanek miêkkich: reumatoidalne zapalenie
stawów; zapalenie koœci i stawów; zapalenie kaletki, zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa; zapalenie nadk³ykcia, zapalenie korzeni nerwowych, ból koœci guzicznej, lumbago, krêcz szyi, torbiel galaretowata torebki œciêgna, wyroœla kostne,
zapalenie rozciêgna. Choroby alergiczne: przewlek³a astma oskrzelowa (wspomagaj¹co w stanach astmatycznych); katar sienny; obrzêk naczynioruchowy; alergiczne
zapalenie oskrzeli; sezonowy lub alergiczny nie¿yt nosa; reakcje polekowe; odczyn
posurowiczy; uk¹szenia owadów. Choroby skóry: atopowe zapalenie skóry (wyprysk pieni¹¿kowaty); t³uszczowe obumieranie skóry, kontaktowe zapalenie skóry;
ciê¿kie zapalenie skóry po nas³onecznieniu; pokrzywka; liszaj p³aski przerostowy; liszaj prosty ograniczony; ³ysienie plackowate; toczeñ rumieniowaty kr¹¿kowy; ³uszczyca; bliznowce; pêcherzyca; opryszczkowe zapalenie skóry; neurodermatoza;
tr¹dzik torbielowaty. Kolagenozy: toczeñ rumieniowaty uk³adowy; twardzina skóry;
zapalenie skórno-miêœniowe; guzkowe zapalenie têtnic. Inne choroby: zespó³ nadnerczowo-p³ciowy; wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego; choroba Crohna; psyloza;
choroby stóp (zapalenie kaletki pod odciskiem nad stawem, sztywny paluch; szpotawoœæ pi¹tego palca); choroby wymagaj¹ce wstrzykniêæ podspojówkowych; nieprawid³owy sk³ad krwi daj¹cy siê leczyæ kortykosteroidami; zapalenie nerek i zespó³
nerczycowy.
MSD

25,00 Diprophos®: inj. [zaw.] (6,43 mg+ 2,63 mg)/ml

Bausch Health

23,00
26,00

Bausch Health

100% 11,93
Rx 30%(1) 5,62
Dipperam: tabl. powl. 5/80 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 22,96
Rx 30%(1) 10,35
Dipperam: tabl. powl. 5/160 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 43,37
(1)
Rx 30% 18,14
Dipperam: tabl. powl. 5/160 mg - 56 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 22,63
Rx 30%(1) 10,02
Dipperam: tabl. powl. 5/80 mg - 56 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 22,96
(1)
Rx 30% 10,35
Dipperam: tabl. powl. 10/160 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 43,37
Rx 30%(1) 18,14
Dipperam: tabl. powl. 10/160 mg - 56 szt. u
S(2)
bezp³.
Amlodipine + Valsartan (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego.
Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u osób doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas monoterapii amlodypin¹ lub
walsartanem. (2) Pacjenci 75+
Sandoz GmbH

9,63
4,84
11,23
3,78
100% 20,14
16,30 Dipperam HCT: tabl. powl. 5/160/12,5 mg - 28 szt. u Rx 30%(1)
7,53
3,52
S(2)
bezp³.
Diltiazem hydrochloride (1) W: Choroba niedokrwienna serca pod postaci¹:
100% 20,14
dusznicy bolesnej stabilnej; dusznicy bolesnej niestabilnej; dusznicy bolesnej naczynioskurczowej (postaæ Prinzmetala). Nadciœnienie têtnicze.
Pfizer Dipperam HCT: tabl. powl. 10/160/12,5 mg - 28 szt. u Rx 30%(1)
7,53
S(2)
bezp³.
Rx 100% 37,00
Dionelle®: tabl. 0,03 mg+ 2 mg - 21 szt.
100% 20,14
Rx 100% 80,00
Dionelle®: tabl. 0,03 mg+ 2 mg - 63 szt.
Rx 30%(1) 7,53
Ethinylestradiol + Dienogest
Kadefarm Dipperam HCT: tabl. powl. 10/160/25 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Rx 100% 22,42
Diovan®: tabl. powl. 80 mg - 28 szt.
Rx 100% 17,88 Amlodipine + Valsartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie samoistneDiovan®: tabl. powl. 160 mg - 14 szt.
go nadciœnienia têtniczego, jako terapia zastêpcza u doros³ych, u których ciœnienie
100% 32,16 têtnicze jest odpowiednio kontrolowane za pomoc¹ amlodypiny, walsartanu i hydroRx 30%(1) 19,55 chlorotiazydu (HCT) podawanych jako trzy osobne produkty lecznicze lub jako dwa
Diovan®: tabl. powl. 160 mg - 28 szt.
produkty lecznicze, z których jeden zawiera dwie substancje czynne, a drugi zawieS(2)
bezp³. ra pozosta³¹ substancjê czynn¹. (2) Pacjenci 75+
Sandoz GmbH
Valsartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtni100% 13,46
czego u doros³ych pacjentów oraz u dzieci i m³odzie¿y 6-18 lat. Stan po œwie¿o przebytym zawale miêœnia sercowego. Leczenie doros³ych pacjentów w stabilnym sta- Dipper-Mono: tabl. powl. 80 mg - 28 szt.
Rx 30%(1) 7,15
nie klinicznym z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca lub bezobjawow¹ niewydolnoœci¹
S(2)
bezp³.
skurczow¹ lewej komory po œwie¿o przebytym (12 h do 10 dni) zawale miêœnia sercowego. Niewydolnoœæ serca. Leczenie doros³ych pacjentów z objawow¹ niewydol100% 20,75
noœci¹ serca, w przypadku braku tolerancji inhibitorów ACE lub u pacjentów nietoleRx 30%(1) 8,14
ruj¹cych b-blokerów jako terapia dodana do inhibitorów ACE, wówczas, gdy nie Dipper-Mono: tabl. powl. 80 mg - 56 szt.
S(2)
mo¿na zastosowaæ antagonistów receptora mineralokortykoidowego. WP: Nadcibezp³.
œnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba
100% 26,03
nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci
(1)
Rx 30% 13,42
75+
Novartis Pharma Dipper-Mono: tabl. powl. 160 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Diphereline® 0,1 mg: inj. podsk. [prosz. do przyg.
Rx 100% 255,20

roztw.] 0,1 mg - 7 fiol.+ rozp.

100%

Dipper-Mono: tabl. powl. 160 mg - 56 szt.

S(2)
bezp³.
Valsartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych i nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat.
Diphereline® SR 11,25 mg: inj. dom. [liof. do przyg. Rx 100% 612,54 WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a
choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)
zaw. o przed³. uwaln.] 11,25 mg - 1 zest.
R(1)
64,36 Pacjenci 75+
Sandoz GmbH
Triptorelin (1) Rak prostaty WP: Obni¿enie popêdu u osób z rozpoznaniem zabuRx 100% 21,99
rzeñ preferencji seksualnych w przypadku braku skutecznoœci lub przeciwwskazañ Diprogenta: krem (0,5 mg+ 1 mg)/g - 1 tuba 15 g
do stosowania cyproteronu
Rx 100% 21,49
Diprogenta: maœæ (0,5 mg+ 1 mg)/g - 1 tuba 15 g
W: Rak gruczo³u krokowego. Leczenie raka gruczo³u krokowego kiedy wymagane
Betamethasone dipropionate + Gentamicin sulphate
Organon Polska
jest obni¿enie stê¿enia testosteronu do stê¿enia charakterystycznego dla braku
czynnoœci gruczo³ów p³ciowych (stê¿enia kastracyjnego). Pacjenci, którzy uprzedn- Diprolene: maœæ 0,64 mg/g - 1 tuba 15 g
Rx 100% 25,99
io nie byli poddawani terapii hormonalnej, lepiej reaguj¹ na leczenie tryptorelin¹. Betamethasone dipropionate
Organon Polska
Przedwczesne dojrzewanie p³ciowe pochodzenia oœrodkowego (przed 8. r¿. u
dziewcz¹t i przed 10. r¿. u ch³opców).
Ipsen Poland Diprolene - (IR): maœæ 0,64 mg/g - 1 tuba 15 g
Rx 100% 17,20
Betamethasone dipropionate
Pharmapoint
Diphereline® SR 22,5 mg: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. Rx 100%
X
Rx 100% 11,87
zaw. o przed³. uwalnianiu] 22,5 mg - 1 fiol. (+1 amp. rozp.)
tDipromal®: tabl. powl. 200 mg - 40 szt. u
Triptorelin
Ipsen Poland Valproate magnesium
Bausch Health

®
26,00 Diphergan : syrop 5 mg/5 ml - 1 but. 150 ml ±

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Digoxin WZF: inj. [roztw.] 0,25 mg/ml - 5 amp. 2 ml u Rx 100%

przed³. uwaln.] 3,75 mg - 1 zest.

Galderma Promethazine hydrochloride

Digavar: tabl. powl. 100 mg - 20 szt.
Digavar: tabl. powl. 100 mg - 30 szt.
Digavar: tabl. powl. 100 mg - 60 szt.

Digoxin

100% 282,37
bezp³.
R(2) 128,40
Triptorelin (1) Program lekowy: leczenie przedwczesnego dojrzewania p³ciowego
u dzieci (2) Rak prostaty WP: Obni¿enie popêdu u osób z rozpoznaniem zaburzeñ
preferencji seksualnych w przypadku braku skutecznoœci lub przeciwwskazañ do
stosowania cyproteronu
W: Leczenie raka gruczo³u krokowego kiedy wymagane jest obni¿enie stê¿enia testosteronu do stê¿enia charakterystycznego dla braku czynnoœci gruczo³ów p³ciowych (stê¿enia kastracyjnego). Korzystny efekt leczenia jest bardziej wyraŸniejszy i
czêstszy, jeœli pacjent nie otrzyma³ wczeœniej ¿adnego innego leczenia hormonalnego. Rak sutka u kobiet przed menopauz¹ i po menopauzie, gdy wskazane jest leczenie hormonalne. Przedwczesne dojrzewanie p³ciowe (przed 8 r¿. u dziewcz¹t i przed
10 r¿. u ch³opców). Endometrioza narz¹dów p³ciowych i zewnêtrzna (stadium I- IV).
Leczenie nie powinno byæ prowadzone d³u¿ej ni¿ przez 6 m-cy. Nie zaleca siê rozpoczynania 2-ego cyklu leczenia tryptorelin¹ lub innym analogiem GnRH. Leczenie
w³ókniakomiêœniaków macicy w zakresie przygotowania do zabiegu chirurgicznego
lub u pacjentek, których nie zakwalifikowano do zabiegu chirurgicznego. Niep³odnoœæ u kobiet. Leczenie uzupe³niaj¹ce w po³¹czeniu z podawaniem gonadotropin
(hMG, FSH, hCG) w celu wywo³ania jajeczkowania, w przygotowaniu do zap³odnienia zewn¹trzustrojowego i przeniesienia zarodka do macicy.
Ipsen Poland

5,28 Diphereline® SR 3,75: inj. dom. [liof. do przyg. zaw. o

Ratiopharm

Rx 100%

Dicloreum: inj. [roztw.] 25 mg/ml - 6 amp. 3 ml

Dicortineff: krople do oczu i uszu [zaw.]
(2500 j.m.+ 25 j.m.+ 1 mg)/ml - 1 but. 5 ml
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Diclo

- 5 amp. 1 ml

Rx

Rx 100%
Diprosalic: maœæ (0,64 mg+ 30 mg)/g - 1 tuba 15 g
Diprosalic: p³yn do stos. na skórê (0,64 mg+ 20 mg)/g Rx 100%
- 1 but. 30 ml
Salicylic acid + Betamethasone dipropionate

Diprosalic - (IR): maœæ (0,64 mg+ 30 mg)/g
- 1 tuba 15 g

21,99
21,99

Organon Polska

Rx 100%

Salicylic acid + Betamethasone dipropionate

23,80

Pharmapoint

100%

15,57
13,49
S(2)
bezp³.
100% 24,16
Rx R(1) 20,01
Dironorm: tabl. 20/10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 22,23
Rx R(1) 18,08
Dironorm: tabl. 20/5 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Lisinopril + Amlodipine (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego pierwotnego u
pacjentów doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu pacjentów doros³ych, u których ciœnienie têtnicze jest skutecznie kontrolowane podczas jednoczesnego podawania lizynoprylu i amlodypiny w takich samych dawkach, jak w produkcie z³o¿onym. (2) Pacjenci 75+
Gedeon Richter

Dironorm: tabl. 10/5 mg - 30 szt. u

Rx R(1)

Distreptaza®: czopki doodbytnicze - 6 szt.

Rx 100%

Streptodornase + Streptokinase

Disulfiram WZF: tabl. do implantacji 100 mg - 10 szt.

Rx 100% 220,20

Disulfiram

Ditropan®: tabl. 5 mg - 30 szt. u
Oxybutynin

Diuramid: tabl. 250 mg - 30 szt. u

Polfa Warszawa

Rx 100%

tabl. 5 mg - 30 szt. u
tabl. 5 mg - 60 szt. u
tabl. 10 mg - 30 szt. u
tabl. 10 mg - 60 szt. u
tabl. 20 mg - 30 szt. u

14,60

Cheplapharm Arzneimittel

Rx 100%

Acetazolamide

Diured:
Diured:
Diured:
Diured:
Diured:

35,00
Symphar

16,63
Polpharma

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%
100%

14,34
29,00
16,93
34,50
25,20
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LEKsykon - Receptariusz

Diure

Rx 100%

Diured: tabl. 20 mg - 60 szt. u
Torasemide

41,30 Docetaxel-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Biofarm

100%

10,75
5,60
(2)
S
bezp³.
100% 17,08
Diuresin® SR: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu 1,5 mg Rx 30%(1) 6,78
- 60 szt.
S(2)
bezp³.
Indapamide (1) W: Nadciœnienie têtnicze pierwotne, w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi. (2) Pacjenci 75+
Polfarmex

Diuresin® SR: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu 1,5 mg
- 30 szt.

Diuver®: tabl. 5 mg - 30 szt. u
Diuver®: tabl. 10 mg - 30 szt. u
Torasemide

Divascan®: tabl. 2,5 mg - 60 szt.
Iprazochrome

Rx 30%(1)

Rx 100%
Rx 100%

19,99
23,48

Teva Pharmaceuticals Polska

Rx 100%

28,72

Berlin-Chemie/Menarini

100% 31,14
30%(1) 23,28
100% 40,14
Rx
Divigel 0,1%: ¿el 1 mg/g - 28 sasz. 1 g
30%(1) 24,43
Estradiol hemihydrate (1) W: HTZ w leczeniu objawowym niedoboru estrogenów u kobiet z menopauz¹ naturaln¹ lub sztuczn¹. Profilaktyka osteoporozy u kobiet w okresie pomenopauzalnym o wysokim ryzyku przysz³ych z³amañ, u których
wystêpuje nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania innych produktów
leczniczych stosowanych w zapobieganiu osteoporozie. Doœwiadczenia w leczeniu
kobiet powy¿ej 65 lat s¹ ograniczone. WP: Transseksualizm (F64.0)

Divigel 0,1%: ¿el 0,5 mg/0,5 g - 28 sasz. 0,5 g

Rx

Orion Corporation

100% 31,36
Rx
Divigel 0,1% - (IR): ¿el 1 mg/g - 28 sasz.
30%(1) 15,65
Estradiol hemihydrate (1) W: HTZ w leczeniu objawowym niedoboru estrogenów u kobiet z menopauz¹ naturaln¹ lub sztuczn¹. Profilaktyka osteoporozy u kobiet w okresie pomenopauzalnym o wysokim ryzyku przysz³ych z³amañ, u których
wystêpuje nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania innych produktów
leczniczych stosowanych w zapobieganiu osteoporozie. Doœwiadczenia w leczeniu
Delfarma
kobiet powy¿ej 65 lat s¹ ograniczone. WP: Transseksualizm (F64.0)

10 mg/ml - 1 fiol. 16 ml u

Docetaxel Kabi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
- 1 fiol. 1 ml u
Docetaxel Kabi: inf. [konc. do przyg. roztw.]
80 mg/4 ml - 1 fiol. 4 ml u
Docetaxel Kabi: inf. [konc. do przyg. roztw.]
120 mg/6 ml - 1 fiol. 6 ml u
Docetaxel Kabi: inf. [konc. do przyg. roztw.]
160 mg/8 ml - 1 fiol. 8 ml u
Docetaxel Kabi: inf. [konc. do przyg. roztw.]
180 mg/9 ml - 1 fiol. 9 ml u

Docetaxel Teva: inf. [konc.+ rozp. do przyg. roztw.]
14,02 80 mg/2 ml - 1 fiol. 2 ml (+ 1 fiol. rozp. 6 ml) u

100%
30%(1)
4,21
Estradiol + Medroxyprogesterone (1) W: HTZ w leczeniu objawów niedoboru
estrogenów zwi¹zanego z menopauz¹ naturaln¹ lub wywo³an¹ interwencj¹ chirurgiczn¹ u kobiet w okresie oko³omenopauzalnym i pomenopauzalnym. Profilaktyka
osteoporozy u kobiet w okresie pomenopauzalnym o wysokim ryzyku przysz³ych
z³amañ, u których wystêpuje nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania innych produktów leczniczych zatwierdzonych do stosowania w zapobieganiu osteoporozie. Doœwiadczenia w leczeniu pacjentek powy¿ej 65 lat s¹ ograniczone.

Rx

Zopiclone

Docetaxel Accord: inf. [konc. do przyg. zaw.]
20 mg/ml - 1 fiol. 1 ml u
Docetaxel Accord: inf. [konc. do przyg. zaw.]
20 mg/ml - 1 fiol. 4 ml u
Docetaxel Accord: inf. [konc. do przyg. zaw.]
20 mg/ml - 1 fiol. 8 ml u

Docetaxel-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.]
10 mg/ml - 1 fiol. 8 ml u

Rx-z 100%
Rx-z 100%

Doloxib®: tabl. powl. 30 mg - 28 szt.
Doloxib®: tabl. powl. 60 mg - 28 szt.
Doloxib®: tabl. powl. 90 mg - 28 szt.

Donepezil hydrochloride

14,32
4,30
S(2)
bezp³.
100% 26,65
Rx 30%(1) 8,00
Donepezil Bluefish: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Donepezil hydrochloride (1) Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Lewy’ego; otêpienie w przebiegu choroby Parkinsona (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu objawowym ³agodnej do umiarkowanie ciê¿kiej postaci otêpienia w chorobie Alzheimera.
Bluefish Pharma

Rx 30%(1)

100%

Donepezil Polfarmex: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u

Doneprion: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u

X
X

Rx 30%(1)
S(2)

X Doneprion: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u

Teva B.V.

Rx 100%
Rx 100%

20,33
35,27

Orion Corporation

100%

20,05
7,31
bezp³.
100% 36,97
Rx 30%(1) 11,49
Donesyn: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Donepezil hydrochloride (1) Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Lewy’ego; otêpienie w przebiegu choroby Parkinsona (2) Pacjenci 75+
W: Chlorowodorek donepezylu jest wskazany do objawowego leczenia ³agodnej do
umiarkowanie ciê¿kiej postaci otêpienia w chorobie Alzheimera.
Vipharm

Donesyn: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u

Rx 30%(1)
S(2)

15,00
25,00
Dopaminum Hydrochloricum WZF 1%: inf. do¿.
35,00

Lz 100%
[roztw.] 10 mg/ml - 10 amp. 5 ml
Dopaminum Hydrochloricum WZF 4%: inf. [roztw.] Lz 100%
6,02 40 mg/ml - 10 amp. 5 ml

-

Zentiva

100%
100%

17,03 Dopamine

100%

®
30,28 Dopegyt : tabl. 250 mg - 50 szt.
Methyldopa
52,05

100%

Takeda

B
bezp³.
100% 136,08
Rx-z (1)
B
bezp³. Donecept: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u
100% 272,16
Rx-z (1)
B
bezp³.

100% 19,87
Rx 30%(1) 7,13
S(2)
bezp³.
100% 37,76
Rx 30%(1) 12,28
Donecept: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Donepezil hydrochloride (1) Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Lewy’ego; otêpienie w przebiegu choroby Parkinsona (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu objawowym ³agodnej do œrednio
ciê¿kiej postaci otêpienia w chorobie Alzheimera.
Actavis Group PTC ehf.
100%

36,35

Rx 30%(1) 10,91
S(2)

100%

20,24
7,50
S(2)
bezp³.
100% 36,17
Rx 30%(1) 10,85
Donectil: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 39,33
Donectil ODT: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg
Rx 30%(1) 12,03
- 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Accord Healthcare
Donepezil hydrochloride (1) Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Le100% 56,70 wy’ego; otêpienie w przebiegu choroby Parkinsona (2) Pacjenci 75+
Rx (1)
B
bezp³. W: Produkt leczniczy stosuje siê w leczeniu objawowym ³agodnej i œrednio ciê¿kiej
postaci otêpienia w chorobie Alzheimera.
Bausch Health
100% 226,80
Rx (1)
Rx 100%
Donepestan: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u
X
B
bezp³.

Rx 30%(1)

-

Polfa Warszawa

Rx 100%

41,05
Egis

100% 2809,47
Rx-z (1)
tDoptelet: tabl. powl. 20 mg - 10 szt. NOWOŒÆ
B
bezp³.
100% 4214,22
Rx-z (1)
tDoptelet: tabl. powl. 20 mg - 15 szt. NOWOŒÆ
B
bezp³.
100% 8428,42
Rx-z (1)
tDoptelet: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. NOWOŒÆ
B
bezp³.
Avatrombopag maleate (1) Program lekowy: leczenie doros³ych chorych na pierwotn¹ ma³op³ytkowoœæ immunologiczn¹
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu ciê¿kiej ma³op³ytkowoœci u doros³ych pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ w¹troby, którzy maj¹ byæ poddani inwazyjnemu zabiegowi. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w
leczeniu przewlek³ej pierwotnej ma³op³ytkowoœci immunologicznej (ang. ITP) u doros³ych pacjentów opornych na inne metody leczenia (np. kortykosteroidy, immunoglobuliny).
Swedish Orphan Biovitrum International AB

Doreta: tabl. powl. 37,5/325 mg - 10 szt. u
Doreta: tabl. powl. 37,5/325 mg - 20 szt. u

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

11,31
20,02
25,42
100% 15,08
Rx 30%(1) 4,52
B(2)
bezp³.
100% 21,77
(1)
Rx 30%
Doreta: tabl. powl. 37,5/325 mg - 90 szt. u
6,53
B(2)
bezp³.
Rx 100% 16,97
Doreta: tabl. powl. 75/650 mg - 10 szt. u
Rx 100% 30,04
Doreta: tabl. powl. 75/650 mg - 20 szt. u
Rx 100% 31,86
Doreta: tabl. powl. 75/650 mg - 30 szt. u
100% 28,54
Rx 30%(1) 8,56
Doreta: tabl. powl. 75/650 mg - 60 szt. u
B(2)
bezp³.
100% 41,35
Rx 30%(1) 12,41
Doreta: tabl. powl. 75/650 mg - 90 szt. u
B(2)
bezp³.
Tramadol hydrochloride + Paracetamol (1) W: Produkt leczniczy wskazany
jest w leczeniu objawowym bólu o nasileniu umiarkowanym do du¿ego. Stosowanie

bezp³.
Doreta: tabl. powl. 37,5/325 mg - 30 szt. u
Donepezil hydrochloride (1) Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Lewy’ego; otêpienie w przebiegu choroby Parkinsona (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu objawowym ³agodnej do œrednio Doreta: tabl. powl. 37,5/325 mg - 60 szt. u
ciê¿kiej postaci otêpienia w chorobie Alzheimera.
Delfarma

Donectil: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u

Rx 30%(1)

20,62
7,88
bezp³.
Donepezil Polfarmex: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u Rx 100%
X
X Donepezil hydrochloride (1) Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Lewy’ego; otêpienie w przebiegu choroby Parkinsona (2) Pacjenci 75+
X W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu objawowym ³agodnej do œrednio
ciê¿kiej postaci otêpienia w chorobie Alzheimera.
Polfarmex

Fresenius Kabi Oncology

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Accord Healthcare

100%

Donepezil Bluefish: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u

X

Rx-z 100%

X
X
X

19,19
6,45
S(2)
bezp³.
100% 36,40
Rx 30%(1) 10,92
Donepex: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Donepezil hydrochloride (1) Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Lewy’ego; otêpienie w przebiegu choroby Parkinsona (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu objawowym ³agodnej do œrednio
ciê¿kiej postaci otêpienia w chorobie Alzheimera.
Celon Pharma

Rx-z 100%
Rx-z 100%

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%
100%

Donepex: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u

X Donepezil hydrochloride

Etoricoxib

Donecept - (IR): tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u

Donepestan: tabl. powl. 10 mg - 98 szt. u

Rx-z 100%

¢ Doltard®: tabl. o przed³. uwalnianiu 10 mg - 20 szt. ±Rx-w
®
Rx-w
Rx 100% 15,59 ¢ Doltard : tabl. o przed³. uwalnianiu 30 mg - 20 szt. ±
®: tabl. o przed³. uwalnianiu 60 mg - 20 szt. ± Rx-w
¢
Doltard
Rx 100% 28,00
STADA Poland Sp. z o.o. ¢ Doltard®: tabl. o przed³. uwalnianiu 100 mg - 20 szt.
Rx-w
100% 34,02 ±
Rx-z (1)
Morphine sulphate

Docetaxel (1) Chemioterapia ICD-10: C.19.
W: Rak piersi: lek w po³¹czeniu z doksorubicyn¹ i cyklofosfamidem wskazany jest w
leczeniu uzupe³niaj¹cym u pacjentów z operacyjnym rakiem piersi z przerzutami do
wêz³ów ch³onnych. Lek w skojarzeniu z doksorubicyn¹ jest wskazany w leczeniu
miejscowo zaawansowanego raka piersi lub raka piersi z przerzutami u pacjentów,
którzy nie otrzymywali poprzednio leków cytotoksycznych w tym wskazaniu. Lek w
monoterapii jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanych leków cytotoksycznych. Poprzednie leczenie powinno zawieraæ antracykliny lub lek alkiluj¹cy.
Lek w po³¹czeniu z trastuzumabem wskazany jest w leczeniu raka piersi z przerzutami u pacjentów, u których guzy wykazuj¹ nadekspresjê genu HER2 i którzy
uprzednio nie otrzymywali chemioterapii w leczeniu przerzutów. Lek w skojarzeniu z
kapecytabin¹ jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanej chemioterapii. Poprzednie leczenie powinno zawieraæ antracykliny. Niedrobnokomórkowy
rak p³uc: lek jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka p³uca miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanej
chemioterapii. Lek w skojarzeniu z cisplatyn¹ jest wskazany w leczeniu pacjentów z
nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca miejscowo zaawansowanym
lub z przerzutami u pacjentów, którzy nie otrzymywali poprzednio chemioterapii w
tym wskazaniu. Rak gruczo³u krokowego: lek w po³¹czeniu z prednizonem lub prednizolonem wskazany jest do leczenia pacjentów z hormononiezale¿nym rakiem gruczo³u krokowego z przerzutami. Gruczolakorak ¿o³¹dka: lek w po³¹czeniu z
cisplatyn¹ i 5-fluorouracylem wskazany jest w leczeniu gruczolakoraka ¿o³¹dka z
przerzutami, w tym gruczolakoraka wpustu ¿o³¹dka u pacjentów, którzy nie otrzymywali wczeœniej chemioterapii w celu leczenia przerzutów. Rak g³owy i szyi: lek w po³¹czeniu z cisplatyn¹ i 5-fluorouracylem jest wskazany do leczenia pacjentów z
miejscowo zaawansowanym rakiem p³askonab³onkowym g³owy i szyi.

Docetaxel-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.]
10 mg/ml - 1 fiol. 2 ml u

Rx-z 100%

Docetaxel

Orion Corporation

 Dobroson®: tabl. powl. 7,5 mg - 20 szt. u
 Dobroson®: tabl. powl. 7,5 mg - 30 szt. u

100% 453,60 Donepestan: tabl. powl. 5 mg - 98 szt. u
B(1)
bezp³. Donepestan: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u

Docetaxel (1) Chemioterapia ICD-10: C.19.
W: Rak piersi. Lek w po³¹czeniu z doksorubicyn¹ i cyklofosfamidem jest wskazany
w leczeniu uzupe³niaj¹cym u pacjentów z: operacyjnym rakiem piersi z przerzutami
do wêz³ów ch³onnych; operacyjnym rakiem piersi bez przerzutów do wêz³ów ch³onnych. Leczenie uzupe³niaj¹ce u pacjentów z operacyjnym rakiem piersi bez przerzutów do wêz³ów ch³onnych powinno byæ ograniczone do pacjentów kwalifikuj¹cych
siê do otrzymania chemioterapii zgodnie z miêdzynarodowymi kryteriami dla leczenia wczesnego raka piersi. Lek w skojarzeniu z doksorubicyn¹ jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka piersi lub raka piersi z przerzutami u
pacjentów, którzy nie otrzymywali wczeœniej leków cytotoksycznych w tym wskazaniu. Lek w monoterapii jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu wczeœniej stosowanych
leków cytotoksycznych. Wczeœniejsze leczenie powinno zawieraæ antracykliny lub
lek alkiluj¹cy. Lek w po³¹czeniu z trastuzumabem jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi z przerzutami, u których guzy wykazuj¹ nadekspresjê genu
HER2 i którzy wczeœniej nie otrzymywali chemioterapii w leczeniu przerzutów. Lek
w skojarzeniu z kapecytabin¹ jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi
miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu stosowanej wczeœniej chemioterapii. Poprzednie leczenie powinno zawieraæ antracykliny. Niedrobnokomórkowy rak p³uc. Lek jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka
p³uca miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio
stosowanej chemioterapii. Lek w skojarzeniu z cisplatyn¹ jest wskazany w leczeniu
pacjentów z nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem p³uc miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami u pacjentów, którzy nie otrzymywali wczeœniej
chemioterapii w tym wskazaniu. Rak gruczo³u krokowego. Lek w po³¹czeniu z prednizonem lub prednizolonem wskazany jest do leczenia pacjentów z hormonoopornym rakiem gruczo³u krokowego z przerzutami. Gruczolakorak ¿o³¹dka. Lek w
po³¹czeniu z cisplatyn¹ i 5-fluorouracylem wskazany jest w leczeniu gruczolakoraka
¿o³¹dka z przerzutami, w tym gruczolakoraka wpustu ¿o³¹dka u pacjentów, którzy
nie otrzymywali wczeœniej chemioterapii w celu leczenia przerzutów. Rak g³owy i
szyi. Lek w po³¹czeniu z cisplatyn¹ i 5-fluorouracylem jest wskazany do leczenia indukcyjnego pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem p³askonab³onkowym
g³owy i szyi.
Ebewe Pharma GmbH

100% 30,51
Rx
Divigel 0,1% - (IR): ¿el 1 mg/g - 28 sasz.
30%(1) 14,80
Estradiol hemihydrate (1) W: Hormonalna terapia zastêpcza (HTZ) w leczeniu
objawowym niedoboru estrogenów u kobiet z menopauz¹ naturaln¹ lub sztuczn¹.
Profilaktyka osteoporozy u kobiet w okresie pomenopauzalnym o wysokim ryzyku
Docetaxel
przysz³ych z³amañ, u których wystêpuje nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania innych produktów leczniczych stosowanych w zapobieganiu osteoporozie. Docetaxel Teva: inf. [konc.+ rozp. do przyg. roztw.]
Doœwiadczenia w leczeniu kobiet w wieku powy¿ej 65 lat s¹ ograniczone. WP:
20 mg/0,5 ml - 1 fiol. 0,5 ml (+ rozp.) u
Transseksualizm (F64.0)
Inpharm

Divina: tabl. 2 mg+ 10 mg - 21 szt.

Rx

LEKsykon - Receptariusz

100% 23,07
30%(1) 10,13
R(2)
7,79
S(3)
bezp³.
100% 68,95
30%(1) 30,14
Doxar XL: tabl. o przed³. uwalnianiu 4 mg - 90 szt. u Rx (2)
R
23,11
S(3)
bezp³.
Doxazosin (1) W: Samoistne nadciœnienie têtnicze. Leczenie objawowe ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego. WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.
(2) Przerost gruczo³u krokowego (3) Pacjenci 75+
Actavis Group PTC ehf.

produktu leczniczego powinno ograniczaæ siê do pacjentów, u których bóle o nasileniu umiarkowanym do du¿ego wymagaj¹ skojarzonego u¿ycia tramadolu i paracetamolu. (2) Nowotwory z³oœliwe
Krka Doxar XL: tabl. o przed³. uwalnianiu 4 mg - 30 szt. u

Doreta: tabl. do sporz. zaw. doust. 37,5/325 mg - 10 szt. Rx 100%
u
Doreta: tabl. do sporz. zaw. doust. 37,5/325 mg - 30 szt. Rx 100%
Tramadol hydrochloride + Paracetamol

Doreta SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 75/650 mg
- 10 szt. u
Doreta SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 75/650 mg
- 30 szt. u

Midazolam

Dorminox: tabl. powl. 12,5 mg - 7 szt. ±

19,12

Rx 100%

31,86

Rx 100%

30,00

Krka

Sun Farm

Rx 100%
Rx 100%

Cabergoline

X

Pharm Supply

Rx 100% 98,55
Rx 100% 309,64

Cabergoline

Dostinex® - (IR): tabl. 0,5 mg - 8 szt. ±

X

STADA Poland Sp. z o.o.

Dorzostill: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml - 1 but. 5 ml Rx 100%
u
Dostinex®: tabl. 0,5 mg - 2 szt. ±
Dostinex®: tabl. 0,5 mg - 8 szt. ±

25,89
Polpharma

Dorzolamid STADA: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml Rx 100%
- 1 but. 5 ml u

Dorzolamide

X
X

CHEPLAPHARM

OTC 100%

Doxylamine hydrogen succinate

Dorzolamide

X

Rx 100%

Ethinylestradiol + Dienogest

 Dormicum®: tabl. powl. 7,5 mg - 10 szt. u
 Dormicum®: tabl. powl. 15 mg - 100 szt. u

25,00
Krka

Tramadol hydrochloride + Paracetamol

Dorin: tabl. powl. 0,03 mg+ 2 mg - 21 szt.

45

Doret

Pfizer

Rx 100%

98,00

Pharmapoint

Rx

100%
7,81
30%(1)
2,34
R(2)
3,20
S(3)
bezp³.
100% 14,70
30%(4)
4,41
Rx (2)
Doxazosin Aurovitas: tabl. 4 mg - 30 szt. u
R
3,20
(3)
S
bezp³.
Doxazosin (1) W: Samoistne nadciœnienie têtnicze. Produktu leczniczego nie nale¿y stosowaæ w leczeniu pierwszego rzutu. Mo¿na go stosowaæ w monoterapii u pacjentów, którzy nie reaguj¹ na inne produkty lecznicze lub wystêpuj¹ u nich przeciwwskazania do ich stosowania. Stosowanie powinno byæ ewentualnie ograniczone do
leczenia drugiego lub trzeciego rzutu w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi. Leczenie objawowe ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (ang. benign prostate hyperplasia - BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.;
neurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿. (2) Przerost gruczo³u krokowego (3) Pacjenci 75+ (4) W:
Samoistne nadciœnienie têtnicze. Produktu leczniczego nie nale¿y stosowaæ w leczeniu pierwszego rzutu. Mo¿na go stosowaæ w monoterapii u pacjentów, którzy nie
reaguj¹ na inne produkty lecznicze lub wystêpuj¹ u nich przeciwwskazania do ich
stosowania. Stosowanie powinno byæ ewentualnie ograniczone do leczenia drugiego lub trzeciego rzutu w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi. Leczenie objawowe ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (ang. benign prostate hyperplasia - BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.
Aurovitas

Doxazosin Aurovitas: tabl. 2 mg - 30 szt. u

Rx

100% 16227,54
Rx-z (1)
tDovprela: tabl. 200 mg - 26 szt. u
B
bezp³.
100% 14,71
Pretomanide (1) Program lekowy: leczenie chorych na gruŸlicê lekooporn¹ Doxazosin XR Genoptim : tabl. o przed³. uwalnianiu
30%(1)
4,41
Rx
(MDR/XDR)
R(2)
3,20
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z bedakilin¹ i line- 4 mg - 30 szt. u
zolidem u doros³ych w leczeniu gruŸlicy p³uc o rozszerzonej opornoœci na leki (ang.
S(3)
bezp³.
XDR) lub wielolekoopornej (ang. MDR) nietoleruj¹cej leczenia lub niereaguj¹cej na Doxazosin (1) W: Nadciœnienie têtnicze samoistne. Leczenie objawowe ³agodneleczenie. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stoso- go rozrostu gruczo³u krokowego. WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.
wania antybakteryjnych produktów leczniczych.
Mylan IRE Healthcare (2) Przerost gruczo³u krokowego (3) Pacjenci 75+
Synoptis Pharma
Rx 100% 23,38 Doxepin Teva 10: kaps. 10 mg - 30 szt.
Doxagen: tabl. o przed³. uwalnianiu 4 mg - 30 szt. u
Rx 100%
8,94
Doxazosin
Mylan Ireland Limited
Rx 100% 11,95
Doxepin Teva 25 : kaps. 25 mg - 30 szt.
100% 13,66 Doxepin
Teva Pharmaceuticals Polska
30%(1) 10,43 Doxium 500: kaps. twarde 500 mg - 30 szt.
Rx 100% 37,10
Rx (2)
Doxanorm®: tabl. 1 mg - 30 szt. u
R
12,24 Calcium dobesilate
OM Pharma
S(3)
bezp³.
100% 17,24
100% 18,07
30%(1) 10,77
Rx (2)
30%(1) 11,60 Doxonex®: tabl. 2 mg - 30 szt. u
R
11,20
Rx (2)
Doxanorm®: tabl. 2 mg - 30 szt. u
R
12,03
S(3)
bezp³.
S(3)
bezp³.
100% 26,33
100% 23,83
30%(4) 13,39
®: tabl. 4 mg - 30 szt. u
(4)
Rx
Doxonex
30%
10,89
R(2)
11,05
Rx (2)
Doxanorm®: tabl. 4 mg - 30 szt. u
R
8,55
S(3)
bezp³.
(3)
S
bezp³. Doxazosin (1) W: £agodny rozrost gruczo³u krokowego. Produkt leczniczy jest
Doxazosin (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu: samoistnego nadci- wskazany w leczeniu objawów klinicznych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego
œnienia têtniczego; objawów klinicznych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (BPH). Nadciœnienie têtnicze. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nadciœ(BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; neurogenna dysfunkcja nienia têtniczego, jednak nie jako lek pierwszego rzutu. Produkt leczniczy mo¿e byæ
pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿. stosowany w skojarzeniu z tiazydowym lekiem moczopêdnym, b -adrenolitykiem,
(2) Przerost gruczo³u krokowego (3) Pacjenci 75+ (4) W: Produkt leczniczy jest antagonist¹ kana³u wapniowego lub inhibitorem ACE. WP: Przewlek³a choroba newskazany w leczeniu: samoistnego nadciœnienia têtniczego; objawów klinicznych rek u dzieci do 18 r¿.; neurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneuro³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u genna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿. (2) Przerost gruczo³u krokowego (3)
dzieci do 18 r¿.
Bausch Health Pacjenci 75+ (4) W: £agodny rozrost gruczo³u krokowego. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu objawów klinicznych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego
100% 12,75 (BPH). Nadciœnienie têtnicze. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nadciœ30%(1)
9,52 nienia têtniczego, jednak nie jako lek pierwszego rzutu. Produkt leczniczy mo¿e byæ
Rx (2)
Doxar: tabl. 1 mg - 30 szt. u
R
11,33 stosowany w skojarzeniu z tiazydowym lekiem moczopêdnym, b -adrenolitykiem,
antagonist¹ kana³u wapniowego lub inhibitorem ACE. WP: Przewlek³a choroba neS(3)
bezp³. rek u dzieci do 18 r¿.
Polpharma
100% 18,52 Doxorion: tabl. 1 mg - 30 szt. u
Rx 100%
7,14
(1)
30%
12,05 Doxorion: tabl. 2 mg - 30 szt. u
Rx 100%
X
Rx (2)
Doxar: tabl. 2 mg - 30 szt. u
R
12,48 Doxorion: tabl. 4 mg - 30 szt. u
Rx 100%
X
(3)
S
bezp³. Doxazosin
Orion Corporation
100% 22,75
100%
9,07
Doxorubicin-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Rx (1)
30%(4)
9,81 2 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u
B
bezp³.
Rx (2)
Doxar: tabl. 4 mg - 30 szt. u
R
7,47
100% 43,09
Doxorubicin-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Rx (1)
S(3)
bezp³. 2 mg/ml - 1 fiol. 25 ml u
B
bezp³.
100% 70,26
100% 86,18
Doxorubicin-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.]
(4)
Rx
30%
21,08 2 mg/ml - 1 fiol. 50 ml u
B(1)
bezp³.
Rx (2)
Doxar: tabl. 4 mg - 120 szt. u
R
12,80
100% 172,37
Doxorubicin-Ebewe:
inf.
[konc.
do
przyg.
roztw.]
Rx (1)
S(3)
bezp³. 2 mg/ml - 1 fiol. 100 ml u
B
bezp³.
Doxazosin (1) W: Samoistne nadciœnienie têtnicze. Leczenie objawowe ³agodneDoxorubicin hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.20.
go rozrostu gruczo³u krokowego. WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.;
neurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneurogenna dysfunkcja pêc- W: Doksorubicyna jest stosowana w nastêpuj¹cych wskazaniach: miêsaki tkanek
herza u dzieci do 18 r¿. (2) Przerost gruczo³u krokowego (3) Pacjenci 75+ (4) W: miêkkich i pochodz¹ce z tkanki kostnej; ziarnica z³oœliwa; ch³oniaki nieziarnicze;
Samoistne nadciœnienie têtnicze. Leczenie objawowe ³agodnego rozrostu gruczo³u ostra bia³aczka limfoblastyczna; ostra bia³aczka szpikowa; rak tarczycy; rak piersi;
rak jajnika; rak pêcherza moczowego; rak drobnokomórkowy p³uc; neuroblastoma.
krokowego. WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.
Teva Pharmaceuticals Polska Stosowanie leku daje wyraŸne korzyœci w leczeniu: szpiczaka mnogiego, raka endometrium, raka szyjki macicy, guza Wilmsa, guzów g³owy i szyi, raka ¿o³¹dka, raka
trzustki, raka gruczo³u krokowego, raka j¹dra i raka w¹troby. Ebewe Pharma GmbH

Doxorubicinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
2 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u
Doxorubicinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
2 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
Doxorubicinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
2 mg/ml - 1 fiol. 25 ml u

100%
B(1)

7,04
bezp³.

Lz 100%

X

Lz

100% 31,75
Lz (1)
B
bezp³.
Doxorubicinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.] Lz 100% 64,64
(1)
2 mg/ml - 1 fiol. 50 ml u
B
bezp³.
Doxorubicinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.] Lz 100% 127,01
2 mg/ml - 1 fiol. 100 ml u
B(1)
bezp³.
Doxorubicin hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.20.
W: Doksorubicyna jest wskazana do stosowania w leczeniu nastêpuj¹cych chorób
nowotworowych drobnokomórkowy rak p³uca (ang. SCLC), rak piersi, zaawansowany rak jajnika, rak pêcherza moczowego (dopêcherzowo), leczenie neoadjuwantowe i adjuwantowe kostniakomiêsaka, zaawansowany miêsak tkanek miêkkich u
doros³ych, miêsak Ewinga, ziarnica z³oœliwa (choroba Hodgkina), ch³oniak nieziarniczy (ang. Non-Hodgkin’s lymphoma), ostra bia³aczka limfatyczna, ostra bia³aczka
szpikowa, zaawansowany szpiczak mnogi, zaawansowany lub nawrotowy rak trzonu macicy, guz Wilmsa, zaawansowany rak brodawczakowaty i/lub pêcherzykowy
tarczycy, rak anaplastyczny tarczycy, zaawansowany nerwiak niedojrza³y. Doksorubicynê czêsto stosuje siê w schemacie chemioterapii skojarzonej z innymi lekami
cytotoksycznymi.
Accord Healthcare
100% 10,38
50%(1)
5,19
Doxycycline hyclate (1) W: Zaka¿enia dróg oddechowych: zapalenie p³uc i inne
zaka¿enia dolnych dróg oddechowych wywo³ane wra¿liwymi szczepami Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae oraz innych
drobnoustrojów. Zapalenie p³uc wywo³ane przez Mycoplasma pneumoniae. Przewlek³e zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok. Zaka¿enia dróg moczowych wywo³ywane przez wra¿liwe szczepy Klebsiella spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Enterococcus faecalis i inne drobnoustroje. Choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹, w
tym niepowik³ane zaka¿enie cewki moczowej, zaka¿enia szyjki macicy lub odbytu
wywo³ane przez Chlamydia trachomatis, nierze¿¹czkowe zapalenie cewki moczowej wywo³ane przez Ureaplasma urealyticum, wrzód miêkki (Haemophilus ducreyi),
ziarniniak pachwinowy (Calymmatobacterium granulomatis). Doksycyklinê mo¿na
stosowaæ jako antybiotyk alternatywny w leczeniu ki³y i rze¿¹czki, gdy nie mo¿na zastosowaæ penicyliny. Zaka¿enia uk³adu pokarmowego: biegunki podró¿nych (wywo³ane przez enteropatogenne szczepy Escherichia coli), w tym ostra jelitowa pe³zakowica (jako leczenie wspomagaj¹ce leki pe³zakobójcze), cholera (Vibrio cholerae).
Zaka¿enia narz¹du wzroku, wywo³ywane przez wra¿liwe szczepy gonokoków, gronkowców, Haemophilus influenzae; jaglica, wtrêtowe zapalenie spojówek wywo³ane
przez Chlamydia trachomatis. Riketsjozy: gor¹czka Q, gor¹czka gór skalistych, dur
plamisty, zapalenie wsierdzia wywo³ane przez Coxiella spp., choroby przenoszone
przez kleszcze. Inne zaka¿enia: papuzica (Chlamydia psittaci), bruceloza (Brucella
spp., leczenie w skojarzeniu ze streptomycyn¹), d¿uma (Yersinia pestis), tularemia
(Francisella tularensis), zaka¿enia o etiologii Pseudomonas pseudomallei, malaria.
Leptospiroza, zgorzel gazowa, tê¿ec: doksycyklina stosowana jest jako lek alternatywny. Zapobieganie malarii, biegunce podró¿nych, leptospirozie. UWAGA! Przed
rozpoczêciem leczenia doksycyklin¹ nale¿y przeprowadziæ badanie lekowra¿liwoœci wyizolowanego drobnoustroju, wywo³uj¹cego zaka¿enie. Leczenie mo¿e byæ
wdro¿one przed uzyskaniem wyniku lekowra¿liwoœci drobnoustroju. Po uzyskaniu
wyniku antybiogramu mo¿e byæ konieczna odpowiednia zmiana leku. Podejmuj¹c
decyzjê o leczeniu produktem leczniczym nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne w³aœciwe wytyczne dotycz¹ce stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Polfarmex

Doxycyclinum Polfarmex: kaps. twarde 100 mg
- 10 szt. u

Rx

100% 11,57
50%(1)
6,38
Doxycycline hydrochloride (1) W: Zaka¿enia górnych i dolnych dróg oddechowych - zapalenie migda³ków podniebiennych, zapalenie gard³a, zapalenie ucha
œrodkowego, zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli, zapalenie p³uc, wywo³ane przez
Haemophilus influenzae, Klebsiella spp., Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma
pneumoniae, Chlamydia pneumoniae. Zaka¿enia dróg moczowych - odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pêcherza moczowego, zapalenie cewki moczowej,
wywo³ane przez Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Klebsiella species, Enterobacter species, Escherichia coli, Streptococcus faecalis. Choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹, wywo³ane przez Chlamydia trachomatis, ki³a (Treponema
pallidum), wrzód miêkki (Haemophilus ducreyi), ziarniniak pachwinowy (Calymmatobacterium granulomatis), rze¿¹czka (Neisseria gonorrhoeae). Zaka¿enia tkanek
miêkkich, wywo³ane przez wra¿liwe szczepy Clostridium spp., Propionibacterium
acnes. Zaka¿enia przewodu pokarmowego, wywo³ane przez enteropatogenne
szczepy Escherichia coli (biegunka podró¿nych), Entamoeba histolytica, Shigella
spp., Vibrio cholerae, Clostridium spp. Zaka¿enia okulistyczne - w wyniku zaka¿eñ
wywo³anych przez szczepy gronkowców i dwoinki rze¿¹czki, Haemophilus influenzae, przewlek³e zapalenie spojówek wywo³ane przez Chlamydia trachomatis (jaglica); mo¿e byæ leczone sam¹ doksycyklin¹ lub w po³¹czeniu z lekami dzia³aj¹cymi
miejscowo. Borelioza z Lyme. Inne zaka¿enia - papuzica (Chlamydia psittaci), bruceloza (Brucella spp.) - w skojarzeniu ze streptomycyn¹, d¿uma (Yersinia pestis),
tularemia (Francisella tularensis). Zapobieganie malarii. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu doksycyklin¹ nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne zalecenia dotycz¹ce stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Polfa Tarchomin SA

Doxycyclinum TZF: kaps. 100 mg - 10 szt. u

Rx

Doxycyclinum TZF: inj. [roztw.] 20 mg/ml - 10 amp. u Lz 100%
Doxycycline hyclate

95,01

Polfa Tarchomin SA

100% 23,19
30%(1) 10,25
R(2)
7,91
S(3)
bezp³.
100% 65,32
30%(1) 26,51
Rx (2)
Dozox: tabl. 4 mg - 90 szt. u
R
19,48
S(3)
bezp³.
Doxazosin (1) W: Samoistne nadciœnienie têtnicze. Leczenie klinicznych objawów
³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (ang. BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿. (2) Przerost gruczo³u krokowego (3) Pacjenci 75+

Dozox: tabl. 4 mg - 30 szt. u

Rx

Driptane®: tabl. 5 mg - 30 szt. u

Rx 100%

Driptane®: tabl. 5 mg - 60 szt. u

100%
Rx 30%(1)
S(2)

+pharma Polska

22,12
22,06
6,62
bezp³.

Oxybutynin (1) Stwardnienie rozsiane (2) Pacjenci 75+
W: £agodzenie objawów niestabilnoœci pêcherza moczowego, z zaburzeniami oddawania moczu u pacjentów z pêcherzem neurogennym - hiperrefleksja wypieracza
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Dript

(parcie nagl¹ce, nietrzymanie moczu, trudnoœci z oddawaniem moczu). Dzieci i
m³odzie¿: oksybutynina jest wskazana do stosowania u dzieci w wieku 5 lat i starszych w nastêpuj¹cych przypadkach: Nietrzymanie moczu, nag³e parcie na mocz
oraz czêste oddawanie moczu w niestabilnoœci pêcherza moczowego spowodowanej idiopatyczn¹ nadmiern¹ aktywnoœci¹ pêcherza lub pêcherzem neurogennym
(nadmierna aktywnoœæ wypieracza). Nocne mimowolne oddawanie moczu zwi¹zane z nadmiern¹ aktywnoœci¹ wypieracza, w po³¹czeniu z terapi¹ nielekow¹, kiedy
zawiod³y inne metody leczenia.
Mylan Healthcare

Rx 100%
Rx 100%

Driptane® - (IR): tabl. 5 mg - 30 szt. u
Driptane® - (IR): tabl. 5 mg - 60 szt. u
Oxybutynin

Inpharm

Rx 100%

Drosfemine: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 28 szt.
Ethinylestradiol + Drospirenone
Ethinylestradiol + Drospirenone

Rx 100%

Ethinylestradiol + Drospirenone

Rx 100%

tDrovelis: tabl. powl. 3 mg + 14,2 mg - 28 szt.

Rx 100% 1336,00
Rx 100%

Diphtheria toxoid

X

BIOMED S.A.

D-Szczepionka b³onicza adsorbowana: inj. [zaw.]
30 j.m. - 1 fiol. 10 ml

Rx 100%

Diphtheria toxoid

X

BIOMED S.A.

DTP-Szczepionka b³oniczo-tê¿cowo-krztuœcowa Rx 100%
adsorbowana: inj. podsk. [zaw.] 0,5 ml - 25 amp. 0,5ml
Diphtheria toxoid + Tetanus vaccines + Pertussis vaccine

Ducressa: krople do oczu [roztw.] (1 mg +5 mg)/ml
- 1 but. 5 ml

65,77

Gedeon Richter

d-Szczepionka b³onicza adsorbowana: inj. [zaw.]
5 j.m. - 5 amp. 0,5 ml
d-Szczepionka b³onicza adsorbowana: inj. [zaw.]
5 j.m. - 15 amp. 0,5 ml

Benzoyl peroxide + Clindamycin

19,90
Sun Farm

Drospirenone + Estetrol

Duac: ¿el (10 mg+ 30 mg)/g - 1 tuba 30 g
Duac: ¿el (10 mg+ 50 mg)/g - 1 tuba 15 g
Duac: ¿el (10 mg+ 50 mg)/g - 1 tuba 30 g

19,90
Sun Farm

Drosfemine mini: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 21 szt.

Diphtheria toxoid + Tetanus toxoid

19,90
Sun Farm

Drosfemine forte: tabl. powl. 0,03 mg+ 3 mg - 21 szt. Rx 100%

DT-Szczepionka b³oniczo-tê¿cowa
adsorbowana: inj. podsk. [zaw.] 1 dawka
- 5 amp. 0,5 ml (5 dawek)

10,73
X

X

BIOMED S.A.

Rx 100% 1572,00

Duloxetine Mylan: kaps. dojelitowe, twarde 60 mg
- 98 szt. u

Rx 100% 78,45
Duloxetine (1) Leczenie du¿ych zaburzeñ depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, DuoResp Spiromax: prosz. do inhal.
160/4,5 µg/dawkê - 1 inhal. (120 dawek)
F33.3 wg ICD-10)
W: Leczenie du¿ych zaburzeñ depresyjnych. Leczenie bólu w obwodowej neuropatii cukrzycowej. Leczenie zaburzeñ lêkowych uogólnionych. Produkt leczniczy jest
Stiefel Laboratories Legacy wskazany do stosowania u doros³ych.
Mylan
BIOMED S.A.

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Levofloxacin + Dexamethasone

69,49
38,99
65,00

39,00 Duloxetine Sandoz: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg

Rx 100%

43,00

kaps. dojelitowe, twarde 30 mg

Rx 100%

73,80

kaps. dojelitowe, twarde 30 mg

Rx 100% 112,50

kaps. dojelitowe, twarde 60 mg

Rx 100%

61,00

kaps. dojelitowe, twarde 60 mg

Rx 100%

85,40

kaps. dojelitowe, twarde 60 mg

Rx 100% 130,00

Santen Oy

100% 102,77
C(1)
bezp³.
Duexon: aerozol inhal. [zaw.] 25/250 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 poj. (120 dawek)
R
13,38
S(3)
bezp³.
100% 86,22
C(1)
bezp³.
Duexon: aerozol inhal. [zaw.] 25/125 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 poj. (120 dawek)
R
12,26
S(3)
bezp³.
100% 70,47
C(1)
bezp³.
Duexon: aerozol inhal. [zaw.] 25/50 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 poj. (120 dawek)
R
3,20
S(3)
bezp³.
Fluticasone propionate + Salmeterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy wskazany jest do systematycznego leczenia astmy oskrzelowej, gdy wskazane jest jednoczesne stosowanie d³ugo dzia³aj¹cego b2-mimetyku i
kortykosteroidu wziewnego: u pacjentów, u których objawów astmy nie udaje siê odpowiednio kontrolowaæ mimo stosowania kortykosteroidu wziewnego oraz stosowanego doraŸnie krótko dzia³aj¹cego b2-mimetyku lub u pacjentów, u których objawy
astmy udaje siê skutecznie kontrolowaæ stosuj¹c kortykosteroid wziewny i d³ugo
dzia³aj¹cy b2-mimetyk.
Adamed
100% 70,38
C(1)
bezp³.
R(2)
3,20
S(3)
bezp³.
100% 85,79
C(1)
bezp³.
Duexon Pro: prosz. do inhal. 250/50 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 inhal. (60 dawek)
R
11,83
(3)
S
bezp³.
100% 102,23
C(1)
bezp³.
Duexon Pro: prosz. do inhal. 500/50 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 inhal. (60 dawek)
R
12,84
S(3)
bezp³.
Fluticasone propionate + Salmeterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat.
Astma oskrzelowa. Produkt jest wskazany do systematycznego leczenia astmy
oskrzelowej, gdy zalecane jest jednoczesne stosowanie d³ugo dzia³aj¹cego b2-mimetyku i wziewnego kortykosteroidu: u pacjentów, u których objawów astmy nie
mo¿na opanowaæ mimo stosowania kortykosteroidu wziewnego oraz krótko dzia³aj¹cego b2-mimetyku stosowanego doraŸnie lub u pacjentów, u których objawy astmy mo¿na opanowaæ kortykosteroidem wziewnym i d³ugo dzia³aj¹cym
b2-mimetykiem. Uwaga: lek 50/100 µg/dawkê nie jest przeznaczony do stosowania
w przypadku ciê¿kiej astmy u doros³ych i u dzieci. POChP. Produkt jest wskazany w
objawowym leczeniu pacjentów z POChP z FEV1 <60 % wartoœci nale¿nej (przed
podaniem leku rozszerzaj¹cego oskrzela), z powtarzaj¹cymi siê zaostrzeniami w
wywiadzie, u których utrzymuj¹ siê istotne objawy choroby pomimo regularnego leAdamed
czenia lekami rozszerzaj¹cymi oskrzela.

Duexon Pro: prosz. do inhal. 100/50 µg/dawkê
- 1 inhal. (60 dawek)

Rx 100%
Rx 100%

100% 14,77
44,00
Dulxetenon: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 28 szt. u Rx
30%(1)
99,00
4,43
Dutasteride + Tamsulosin hydrochloride
+pharma Polska
100% 27,93
Dulxetenon: kaps. dojelitowe, twarde 60 mg - 28 szt. u Rx
30%(1)
8,38
Dukoral: konc. do sporz. roztw. doust. 3 ml+ 5,6 g
Rx 100% 271,08
- 2 dawki
100% 39,39
Rx
Dulxetenon:
kaps.
dojelitowe,
twarde
90
mg
28
szt.
u
(1)
Cholera vaccine
Valneva Sweden AB
30%
11,82
100% 14,88 Dulxetenon: kaps. dojelitowe, twarde 120 mg - 28 szt.
100% 51,47
Rx
Dulofor: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 28 szt. u
Rx
30%(1)
4,54 u
30%(1) 15,44
100% 28,17 Duloxetine (1) Leczenie du¿ych zaburzeñ depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2,
Rx
Dulofor: kaps. dojelitowe, twarde 60 mg - 28 szt. u
30%(1)
8,45 F33.3 wg ICD-10)
W: Dawka 30 mg i 60 mg: leczenie du¿ych zaburzeñ depresyjnych. Leczenie bólu
Duloxetine (1) Leczenie du¿ych zaburzeñ depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, w obwodowej neuropatii cukrzycowej. Leczenie zaburzeñ lêkowych uogólnionych.
F33.3 wg ICD-10)
Dawka 90 mg i 120 mg: leczenie du¿ych zaburzeñ depresyjnych. Leczenie zaburzW: Leczenie du¿ych zaburzeñ depresyjnych. Leczenie bólu w obwodowej neuropa- eñ lêkowych uogólnionych. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u dorotii cukrzycowej. Leczenie zaburzeñ lêkowych uogólnionych. Produkt leczniczy jest s³ych. Dodatkowe informacje, patrz ChPL.
Neuraxpharm Arzneimittel
wskazany do stosowania u doros³ych. Dodatkowe informacje, patrz ChPL.
Polpharma Duodart: kaps. twarde 0,5 mg+ 0,4 mg - 30 szt.
Rx 100% 67,55
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Duloxetine +pharma: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg Rx 100% 15,00 Dutasteride + Tamsulosin hydrochloride
- 10 szt. u
100% 2912,21
Duodopa: ¿el dojelitowy (20 mg+ 5 mg)/ml
Rx (1)
Duloxetine +pharma: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg Rx 100% 15,26 - 7 kasetek 100 ml
B
bezp³.
- 30 szt. u
30%(1)
4,58 Levodopa + Carbidopa (1) Program lekowy: leczenie zaburzeñ motorycznych w
przebiegu
zaawansowanej
choroby
Parkinsona
100%
28,85
Duloxetine +pharma: kaps. dojelitowe, twarde 60 mg Rx
W: Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona odpowiadaj¹cej na lewodopê u
- 30 szt. u
30%(1)
8,66 pacjentów, u których wystêpuj¹ ciê¿kie fluktuacje ruchowe oraz hiperkinezy i/lub
Duloxetine (1) Leczenie du¿ych zaburzeñ depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, dyskinezy, w przypadku gdy dostêpne po³¹czenia leków stosowanych w chorobie
F33.3 wg ICD-10)
Parkinsona nie przynosz¹ zadowalaj¹cych wyników.
AbbVie Polska
W: Leczenie du¿ych zaburzeñ depresyjnych. Leczenie bólu w obwodowej neuropatii cu®
Rx 100%
7,03
krzycowej. Leczenie zaburzeñ lêkowych uogólnionych. Produkt leczniczy jest wskazany Duomox : tabl. 250 mg - 20 szt.
do stosowania u doros³ych. Dodatkowe informacje, patrz ChPL. +Pharma Arzneimittel Duomox®: tabl. 375 mg - 20 szt.
Rx 100%
9,50
Rx 100% 11,79
100% 15,22 Duomox®: tabl. 500 mg - 20 szt.
Duloxetine Mylan: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg
Rx
Rx 100% 13,78
- 28 szt. u
30%(1)
4,88 Duomox®: tabl. 750 mg - 20 szt.
Rx 100% 17,76
Duomox®: tabl. 1 g - 20 szt.
Duloxetine Mylan: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg
Rx 100% 39,45
- 98 szt. u
Amoxicillin
Astellas Pharma
100% 28,83 DuoPlavin®: tabl. powl. 75 mg+ 75 mg - 30 szt.
Duloxetine Mylan: kaps. dojelitowe, twarde 60 mg
Rx 100% 75,58
Rx
- 28 szt. u
30%(1)
8,65 Clopidogrel + Acetylsalicylic acid
sanofi-aventis groupe

Duitam: kaps. twarde 0,5 mg + 0,4 mg - 30 szt.
Duitam: kaps. twarde 0,5 mg + 0,4 mg - 90 szt.

Rx

- 28 szt. u
Duloxetine Sandoz:
- 56 szt. u
Duloxetine Sandoz:
- 84 szt. u
Duloxetine Sandoz:
- 28 szt. u
Duloxetine Sandoz:
- 56 szt. u
Duloxetine Sandoz:
- 84 szt. u
Duloxetine

Sandoz GmbH

100% 14,77
Rx
30%(1)
4,43
100% 27,93
Rx
30%(1)
8,38
Duloxetine (1) Leczenie du¿ych zaburzeñ depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2,
F33.3 wg ICD-10)
W: Leczenie du¿ych zaburzeñ depresyjnych. Leczenie bólu w obwodowej neuropatii cukrzycowej. Leczenie zaburzeñ lêkowych uogólnionych. Produkt leczniczy jest
wskazany do stosowania u doros³ych.
Zentiva

Duloxetine Zentiva: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg
- 28 szt. u
Duloxetine Zentiva: kaps. dojelitowe, twarde 60 mg
- 28 szt. u

100% 125,99
C(1)
bezp³.
R(2)
36,60
S(3)
bezp³.
100% 111,43
DuoResp Spiromax: prosz. do inhal. 320/9 µg/dawkê Rx C(1) bezp³.
- 1 inhal. (60 dawek)
R(2)
22,04
S(3)
bezp³.
Budesonide + Formoterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Astma. Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych i m³odzie¿y (w wieku co
najmniej 12 lat) w regularnym leczeniu astmy, w którym w³aœciwe jest stosowanie leczenia skojarzonego (wziewnego kortykosteroidu i d³ugo dzia³aj¹cego agonisty receptora b2-adrenergicznego): u pacjentów z niedostateczn¹ kontrol¹ wziewnymi
kortykosteroidami i przyjmowanymi doraŸnie wziewnymi krótko dzia³aj¹cymi agonistami receptora b2-adrenergicznego lub u pacjentów z odpowiedni¹ ju¿ kontrol¹ zarówno wziewnymi kortykosteroidami, jak i d³ugo dzia³aj¹cymi agonistami receptora
b2-adrenergicznego. POChP. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych w wieku co najmniej 18 lat w leczeniu objawowym pacjentów z POChP z natê¿on¹ objêtoœci¹ wydechow¹ pierwszosekundow¹ (FEV1) <70% wartoœci nale¿nej
(po podaniu leku rozszerzaj¹cego oskrzela) i powtarzaj¹cymi siê zaostrzeniami
choroby w wywiadzie, u których wystêpuj¹ znacz¹ce objawy pomimo regularnego
leczenia d³ugo dzia³aj¹cymi lekami rozszerzaj¹cymi oskrzela.
Teva B.V.

Rx

100% 97,70
30%(1) 29,31
100% 51,24
Rx
Duosone: ¿el (0,05 mg+ 0,5 mg)/g - tuba. 30 g
30%(1) 15,37
Betamethasone + Calcipotriol (1) W: Leczenie miejscowe ³uszczycy ow³osionej skóry g³owy u doros³ych. Leczenie miejscowe ³uszczycy plackowatej o przebiegu
³agodnym do umiarkowanego u doros³ych, umiejscowionej na skórze cia³a, innej ni¿
100% 15,77 ow³osiona skóra g³owy.
Bausch Health
Dulsevia: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 28 szt. u Rx
(1)
30%
5,43
100% 44,20
100% 29,95 DuoTrav: krople do oczu (40 µg+ 5 mg)/ml
Rx R(1) 15,79
Dulsevia: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 56 szt. u Rx
- 1 but. 2,5 ml
30%(1)
9,27
S(2)
bezp³.
100% 29,95 Travoprost + Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
Rx
Dulsevia: kaps. dojelitowe, twarde 60 mg - 28 szt. u
(1)
W:
Obni¿anie
ciœnienia
wewn¹trzga³kowego
(ang.Intraocular
Pressure,
IOP)
u do30%
9,27
100% 57,19 ros³ych pacjentów z jaskr¹ z otwartym k¹tem lub nadciœnieniem ocznym, u których
nie uzyskuje siê wystarczaj¹cej odpowiedzi po stosowaniu miejscowych leków
Dulsevia: kaps. dojelitowe, twarde 60 mg - 56 szt. u Rx
30%(1) 17,16 b-adrenolitycznych lub analogów prostaglandyn.
Novartis Europharm Limited
100% 43,67 Duphaston®: tabl. powl. 10 mg - 20 szt.
Rx 100% 29,10
Dulsevia: kaps. dojelitowe, twarde 90 mg - 28 szt. u Rx
30%(1) 13,10 Dydrogesterone
Mylan Healthcare
Duloxetine (1) Leczenie du¿ych zaburzeñ depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2,
100% 5129,18
F33.3 wg ICD-10)
Dupixent: inj. [roztw.] 200 mg - 2 amp.-strzyk. 1,14 ml Rx-z (1)
B
W: Dawka 30 mg i 60 mg. Leczenie du¿ych zaburzeñ depresyjnych. Leczenie bólu
bezp³.
w obwodowej neuropatii cukrzycowej. Leczenie zaburzeñ lêkowych uogólnionych.
100% 5129,18
Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych. Dawka 90 mg. Leczen- Dupixent: inj. [roztw.] 300 mg - 2 amp.-strzyk. 2 ml
Rx-z (1)
B
bezp³.
ie du¿ych zaburzeñ depresyjnych. Leczenie zaburzeñ lêkowych uogólnionych. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych.
Krka Dupilumab (1) Program lekowy: leczenie chorych z ciê¿k¹ postaci¹ atopowego
zapalenia skóry, Program lekowy: leczenie ciê¿kiej astmy alergicznej
Dulsevia - (IR): kaps. dojelitowe, twarde 60 mg - 28 szt. Rx 100% 27,06 W: Dawka 200 mg. Atopowe zapalenie skóry. Doroœli i m³odzie¿: produkt lecznicu
30%(1)
8,12 zy jest wskazany do stosowania w leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego atopowezapalenia skóry u doros³ych i m³odzie¿y 12 lat i starszej, którzy kwalifikuj¹ siê do
Dulsevia - (IR): kaps. dojelitowe, twarde 60 mg - 56 szt. Rx 100% 51,33 go
leczenia ogólnego. Dzieci 6-11 lat: produkt leczniczy jest wskazany do stosowania
u
30%(1) 15,40 w leczeniu ciê¿kiego atopowego zapalenia skóry u dzieci 6-11 lat, które kwalifikuj¹
Duloxetine (1) Leczenie du¿ych zaburzeñ depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, siê do leczenia ogólnego. Astma. Doroœli i m³odzie¿: produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych i m³odzie¿y 12 lat i starszej, jako uzupe³niaj¹ce leczeF33.3 wg ICD-10)
W: Leczenie du¿ych zaburzeñ depresyjnych. Leczenie bólu w obwodowej neuropa- nie podtrzymuj¹ce w przypadku ciê¿kiej astmy z zapaleniem typu 2,
tii cukrzycowej. Leczenie zaburzeñ lêkowych uogólnionych. Produkt leczniczy jest charakteryzuj¹cym siê zwiêkszon¹ liczb¹ eozynofilów we krwi i/lub zwiêkszonym
wskazany do stosowania u doros³ych.
Delfarma stê¿eniem wydychanego tlenku azotu (FeNO), która jest niewystarczaj¹co kontrolowana za pomoc¹ wziewnych kortykosteroidów w du¿ych dawkach (ang. ICS) oraz
Rx 100% 85,00 innego produktu leczniczego do leczenia podtrzymuj¹cego. Dzieci 6-11 lat: produkt
Dultavax: inj. [zaw.] - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml (+2 ig³y)
Tetanus toxoid + Diphtheria toxoid + Poliomyelitis vaccines Sanofi Pasteur leczniczy jest wskazany do stosowania u dzieci 6-11 lat, jako uzupe³niaj¹ce leczenie

Duosone: ¿el (0,05 mg+ 0,5 mg)/g - tuba 60 g

Rx

LEKsykon - Receptariusz

podtrzymuj¹ce w przypadku ciê¿kiej astmy z zapaleniem typu 2, charakteryzuj¹cym
siê zwiêkszon¹ liczb¹ eozynofilów we krwi i/lub zwiêkszonym stê¿eniem wydychanego tlenku azotu (FeNO), która jest niewystarczaj¹co kontrolowana za pomoc¹
wziewnych kortykosteroidów w œrednich lub du¿ych dawkach (ICS) oraz innego produktu leczniczego do leczenia podtrzymuj¹cego. Dawka 300 mg. Atopowe zapalenie skóry. Doroœli i m³odzie¿: produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w
leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego atopowego zapalenia skóry u doros³ych i
m³odzie¿y 12 lat i starszej, którzy kwalifikuj¹ siê do leczenia ogólnego. Dzieci 6-11
lat: produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu ciê¿kiego atopowego
zapalenia skóry u dzieci 6-11 lat, które kwalifikuj¹ siê do leczenia ogólnego. Astma.
Doroœli i m³odzie¿: produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych i m³odzie¿y 12 lat i starszej, jako uzupe³niaj¹ce leczenie podtrzymuj¹ce w przypadku
ciê¿kiej astmy z zapaleniem typu 2, charakteryzuj¹cym siê zwiêkszon¹ liczb¹ eozynofilów we krwi i/lub zwiêkszonym stê¿eniem wydychanego tlenku azotu (FeNO),
która jest niewystarczaj¹co kontrolowana za pomoc¹ wziewnych kortykosteroidów
w du¿ych dawkach (ang. ICS) oraz innego produktu leczniczego do leczenia podtrzymuj¹cego. Dzieci 6-11 lat: produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u
dzieci 6-11 lat, jako uzupe³niaj¹ce leczenie podtrzymuj¹ce w przypadku ciê¿kiej astmy z zapaleniem typu 2, charakteryzuj¹cym siê zwiêkszon¹ liczb¹ eozynofilów we
krwi i/lub zwiêkszonym stê¿eniem wydychanego tlenku azotu (FeNO), która jest niewystarczaj¹co kontrolowana za pomoc¹ wziewnych kortykosteroidów w œrednich
lub du¿ych dawkach (ICS) oraz innego produktu leczniczego do leczenia podtrzymuj¹cego. Przewlek³e zapalenie b³on œluzowych nosa i zatok przynosowych z
polipami nosa (ang. CRSwNP). Produkt leczniczy jest wskazany jako leczenie
uzupe³niaj¹ce terapii donosowymi kortykosteroidami w leczeniu osób doros³ych z ciê¿kim CRSwNP, u których leczenie ogólnoustrojowymi kortykosteroidami i/lub zabieg chirurgiczny nie zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli choroby. sanofi-aventis groupe

Duracef: kaps. 500 mg - 12 szt.
Duracef: kaps. 500 mg - 20 szt.
Duracef: prosz. do przyg. zaw. doust. 250 mg/5 ml
- 1 but. 60 ml
Duracef: prosz. do przyg. zaw. doust. 250 mg/5 ml
- 1 but. 100 ml
Duracef: prosz. do przyg. zaw. doust. 500 mg/5 ml
- 1 but. 60 ml
Duracef: prosz. do przyg. zaw. doust. 500 mg/5 ml
- 1 but. 100 ml
Duracef: tabl. rozp. 1 g - 10 szt.

Rx 100%
Rx 100%

36,02
39,92

Rx 100%

36,02

Rx 100%

39,92

Rx 100%

36,02

Rx 100%

39,92

Rx 100%

39,92

Cefadroxil

Durafiber: opatrunek w³ókninowy, ¿elowy [ch³onny]
4x30 cm - 1 szt.
Durafiber: opatrunek w³ókninowy, ¿elowy [ch³onny]
5x5 cm - 1 szt.
Durafiber: opatrunek w³ókninowy, ¿elowy [ch³onny]
10x10 cm - 1 szt.
Durafiber: opatrunek w³ókninowy, ¿elowy [ch³onny]
15x15 cm - 1 szt.

Bausch Health

16,30

WMo 100%

4,90

100%
30%(1)
100%
WM
30%(1)
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia

13,67
4,86
28,79
8,96

WM

Smith & Nephew

Rx-w 100%

X

100% 39,11
Rx-w (1)
R
8,93
100% 61,48
Rx-w (1)
R
3,20
100% 81,01
Rx-w (1)
R
3,20
100% 99,50
Rx-w (1)
R
3,20
Fentanyl (1) Neuralgia popó³paœcowa przewlek³a, Nowotwory z³oœliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespó³ bólowy typu I - odruchowa dystrofia wspó³czulna oraz typu
II - kauzalgia
W: Doroœli. Produkt jest wskazany w leczeniu ciê¿kiego przewlek³ego bólu wymagaj¹cego ci¹g³ego d³ugoterminowego podawania leków opioidowych. Dzieci. D³ugoterminowe leczenie ciê¿kiego przewlek³ego bólu u dzieci w wieku od 2 lat
otrzymuj¹cych leki opioidowe.
Janssen-Cilag

Duspatalin® retard: kaps. o przed³. uwalnianiu 200 mg Rx 100%
- 30 szt. (3x10)
Duspatalin® retard: kaps. o przed³. uwalnianiu 200 mg Rx 100%
- 30 szt. (2x15)
Duspatalin® retard: kaps. o przed³. uwalnianiu 200 mg Rx 100%
- 60 szt.
Mebeverine hydrochloride

Dutafin: kaps. miêkkie 0,5 mg - 30 szt.
Dutasteride Zentiva: kaps. miêkkie 0,5 mg - 30 szt.

27,76
30,00
51,57

Mylan Healthcare

Rx 100%

Dutasteride

24,00

+pharma Polska

Rx 100%

Dutasteride

43,00
Zentiva

100% 23,00
Dutazyr: kaps. miêkkie 0,5 mg - 30 kaps.
30%(1)
6,90
Dutasteride (1) Leczenie umiarkowanych do ciê¿kich objawów ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego
W: Leczenie umiarkowanych do ciê¿kich objawów ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (ang. BPH). Zmniejszenie ryzyka ostrego zatrzymania moczu i koniecznoœci leczenia zabiegowego u pacjentów z umiarkowanymi do ciê¿kich objawami
³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego. Informacje dotycz¹ce wyników leczenia i
populacji pacjentów bior¹cych udzia³ w badaniach klinicznych, szczegó³y patrz
Aristo Pharma
ChPL.

Rx

Dutilox: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 28 szt. u
Dutilox: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 56 szt. u
Dutilox: kaps. dojelitowe, twarde 60 mg - 28 szt. u

100%
30%(1)
100%
Rx
30%(1)
100%
Rx
30%(1)

Rx

100% 57,19 Ebixa®: tabl. powl. 10 mg - 56 szt.
30%(1) 17,16 Memantine hydrochloride
Duloxetine (1) Leczenie du¿ych zaburzeñ depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, Ecalta: inf. [prosz.+ rozp.] 100 mg - 1 fiol. 30 ml
F33.3 wg ICD-10)
W: Leczenie du¿ych zaburzeñ depresyjnych. Leczenie bólu w obwodowej neuropa- Anidulafungin

Dutilox: kaps. dojelitowe, twarde 60 mg - 56 szt. u

Rx

Dymista: aerozol do nosa (137 µg+ 50 µg)/dawkê
- 1 but. 23 g

Rx 100% 116,65

Azelastine hydrochloride + Fluticasone propionate

Mylan Healthcare

100% 15,67
30%(1)
6,67
100% 13,57
Rx
Dynid: tabl. 5 mg - 30 szt.
30%(1)
5,15
100% 24,10
Rx
Dynid: tabl. 5 mg - 60 szt.
(1)
30%
7,27
Desloratadine (1) W: Preparat w postaci roztw. wskazany jest u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci powy¿ej 1. r¿. w celu ³agodzenia objawów zwi¹zanych z: alergicznym
zapaleniem b³ony œluzowej nosa, pokrzywk¹. Preparat w postaci tabl. wskazany jest
u doros³ych i m³odzie¿y 12 lat i starszych w celu ³agodzenia objawów zwi¹zanych z:
alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej nosa, pokrzywk¹.
Glenmark

Dynid: roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 150 ml

Rx

100% 710,34
B(1)
bezp³.
100% 1183,90
®
Dysport : inj. [prosz. do przyg. roztw.] 500 j.m. - 1 fiol. u Rx (1)
B
bezp³.
Botulinum A toxin (1) Program lekowy: leczenie ogniskowych i po³owiczego kurczu twarzy, Program lekowy: leczenie spastycznoœci koñczyny górnej po udarze
mózgu z u¿yciem toksyny botulinowej, Program lekowy: leczenie spastycznoœci w
mózgowym pora¿eniu dzieciêcym
W: Dynamiczna stopa koñska spowodowana spastycznoœci¹ u chodz¹cych dzieci
od 2 lat i starszych z pora¿eniem mózgowym dzieciêcym; kurczowy krêcz szyi u doros³ych; kurcz powiek u doros³ych; po³owiczy kurcz twarzy u doros³ych; spastycznoœæ ogniskowa koñczyn u doros³ych: spastycznoœæ ogniskowa koñczyn górnych,
spastycznoœæ ogniskowa koñczyn dolnych; nadmierna potliwoœæ pach. Ipsen Poland

Dysport®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 300 j.m. - 1 fiol. u Rx

Dziurawiec fix: zio³a do zaparzania 4 mg - 1 op. 20 g

OTC 100%

15,73
5,39
29,95
9,27
29,87
9,19

Easiphen: p³yn od¿ywczy [smak owoce leœne]
- 18 poj. 250 ml

Œ¯

Edelan:
Edelan:
Edelan:
Edelan:

krem 1 mg/g - 1 op. 30 g
krem 1 mg/g - 1 op. 15 g
maœæ 1 mg/g - 1 op. 30 g
maœæ 1 mg/g - 1 op. 15 g

Edolox: tabl. powl. 30 mg - 28 szt. u
Edolox: tabl. powl. 60 mg - 28 szt. u
Edolox: tabl. powl. 90 mg - 28 szt. u

100%

22,27
3,20
S
bezp³.
Ebetrexat: inj. [roztw.] 10 mg/0,5 ml - 1 amp.-strzyk. u Rx 100%
X
Ebetrexat: inj. [roztw.] 15 mg/0,75 ml - 1 amp.-strzyk. u Rx 100%
X
Rx 100%
Ebetrexat: inj. [roztw.] 20 mg/ml - 1 amp.-strzyk. u
X
Ebetrexat: inj. [roztw.] 25 mg/1,25 ml - 1 amp.-strzyk. u Rx 100%
X
Ebetrexat: inj. [roztw.] 30 mg/1,5 ml - 1 amp.-strzyk. u Rx 100%
X
100% 88,31
Ebetrexat: inj. [roztw.] 7,5 mg/0,375 ml - 4 amp.-strzyk. Rx R(1)
3,20
u
S(2)
bezp³.
100% 115,63
Ebetrexat: inj. [roztw.] 10 mg/0,5 ml - 4 amp.-strzyk. u Rx R(1)
3,20
S(2)
bezp³.
100% 169,19
Ebetrexat: inj. [roztw.] 15 mg/0,75 ml - 4 amp.-strzyk. u Rx R(1)
3,20
S(2)
bezp³.
100% 222,14
Rx R(1)
Ebetrexat: inj. [roztw.] 20 mg/ml - 4 amp.-strzyk. u
3,41
S(2)
bezp³.
100% 274,55
Ebetrexat: inj. [roztw.] 25 mg/1,25 ml - 4 amp.-strzyk. u Rx R(1)
4,27
S(2)
bezp³.
100% 326,97
Ebetrexat: inj. [roztw.] 30 mg/1,5 ml - 4 amp.-strzyk. u Rx R(1)
5,12
S(2)
bezp³.
Methotrexate (1) W: Czynne reumatoidalne zapalenie stawów u pacjentów doros³ych.
Wielostawowe postacie ciê¿kiego czynnego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia
stawów, jeœli leczenie NLPZ okaza³o siê nieskuteczne. Ciê¿ka, oporna na leczenie, prowadz¹ca do niesprawnoœci ³uszczyca, u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na inne rodzaje leczenia, tj.: fototerapia, fotochemioterapia (PUVA) i retinoidy
oraz ciê¿ka ³uszczyca stawowa (³uszczycowe zapalenie stawów). WP: Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone w ChPL (2) Pacjenci 75+
Ebewe Pharma GmbH

Ebilfumin: kaps. twarde 30 mg - 10 szt.
Ebilfumin: kaps. twarde 45 mg - 10 szt.
Ebilfumin: kaps. twarde 75 mg - 10 szt.

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Oseltamivir

Actavis Group PTC ehf.

100%

33,00
44,00
51,20

Edronax®: tabl. 4 mg - 20 szt.

Rx R(1)
S(2)

Rx-z

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

21,44
13,35
20,97
12,87
Polpharma

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

13,90
19,90
25,90

Rx 100%

35,49

S Lab

Reboxetine

Pfizer

Rx-z 100%

X

Janssen-Cilag

Rx 100%

6,00

100% 24,32
Efectin® ER 75: kaps. o przed³. uwalnianiu 75 mg
Rx 30%(1) 8,81
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 43,20
®
Efectin ER 150: kaps. o przed³. uwalnianiu 150 mg
Rx 30%(1) 12,96
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Venlafaxine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2) Pacjenci
75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej depresji. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii spo³ecznej. Leczenie lêku napadowego z lub bez towarzysz¹cej agorafobii.
Upjohn EESV
100%
3,78
C(1)
bezp³.
R(2)
3,26
S(3)
bezp³.
100%
7,54
C(1)
bezp³.
Rx (2)
Eferox: tabl. 50 µg - 100 szt.
R
3,66
S(3)
bezp³.
100%
7,54
C(1)
bezp³.
Rx (2)
Eferox: tabl. 100 µg - 50 szt.
R
3,66
S(3)
bezp³.
100% 14,50
C(1)
bezp³.
Rx (2)
Eferox: tabl. 100 µg - 100 szt.
R
7,11
S(3)
bezp³.
Levothyroxine sodium (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Niedoczynnoœæ tarczycy (3) Pacjenci 75+
W: Wrodzona niedoczynnoœæ tarczycy u niemowl¹t. Nabyta niedoczynnoœæ tarczyAristo Pharma
cy u dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.

Eferox: tabl. 50 µg - 50 szt.

Rx

100%

10,70
3,21
S(2)
bezp³.
100% 22,40
Efevelon SR: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 75 mg Rx 30%(1) 6,89
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 42,63
Efevelon SR: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde
Rx 30%(1) 12,79
150 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Venlafaxine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2) Pacjenci
75+
W: Epizody du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej depresji. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii spo³ecznej. Leczenie napaActavis Group PTC ehf.
dów paniki z agorafobi¹ lub bez agorafobii.

Efevelon SR: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde
37,5 mg - 28 szt. u

12,50
3,81
bezp³.
100% 23,33
Rx R(1)
Ebivol: tabl. 5 mg - 60 szt. u
6,40
S(2)
bezp³.
Nebivolol (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego samoistnego. Leczenie stabiln- ¢ Effentora: tabl. podpoliczkowe 100 µg - 28 szt. ±
ej, ³agodnej i umiarkowanej, przewlek³ej niewydolnoœci serca jako leczenie uzupe³niaj¹ce standardow¹ terapiê u pacjentów w podesz³ym wieku (70 lat lub wiêcej).
(2) Pacjenci 75+
Actavis Group PTC ehf.

Ebivol: tabl. 5 mg - 30 szt. (3 blistry) u

X
Pfizer

Etoricoxib

®
100% 512,53 Efectin ER 37,5: kaps. o przed³. uwalnianiu 37,5 mg
- 10 szt. u
R(1)
3,20

Ebetrexat: inj. [roztw.] 7,5 mg/0,375 ml - 1 amp.-strzyk. Rx R(1)
u
(2)

Lundbeck

Rx-z 100%

Mometasone furoate

6,99 tEdurant: tabl. powl. 25 mg - 30 szt.
Polpharma Rilpivirine

Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
W: Do postêpowania dietetycznego w potwierdzonej fenyloketonurii u dzieci w wieku powy¿ej 8 lat i doros³ych.
Nutricia

Rx-z 100% 139,99

100% 90,72
B(1)
bezp³.
100% 604,80
Rx-z (1)
Ecansya: tabl. powl. 500 mg - 120 szt. u
B
bezp³.
Capecitabine (1) Chemioterapia ICD-10: C.5.a.; C.5.b.; C.5.c.
W: Produkt jest wskazany w leczeniu uzupe³niaj¹cym po operacji raka okrê¿nicy w
stadium III (stadium C wg Dukesa). Produkt jest wskazany w leczeniu chorych na raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami. Produkt jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u chorych na zaawansowanego raka ¿o³¹dka w skojarzeniu ze
schematami zawieraj¹cymi pochodne platyny. Produkt w skojarzeniu z docetakselem wskazany jest w leczeniu pacjentek z miejscowo zaawansowanym rakiem piersi
lub rakiem piersi z przerzutami po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego. Przebyte leczenie cytotoksyczne powinno zawieraæ antracykliny. Produkt jest równie¿
wskazany w monoterapii pacjentek z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym rakiem piersi po niepowodzeniu leczenia taksanami i schematami zawieraj¹cymi antracykliny lub u pacjentek, u których dalsze leczenie antracyklinami jest
przeciwwskazane.
Krka

tii cukrzycowej. Leczenie zaburzeñ lêkowych uogólnionych. Produkt leczniczy jest
wskazany do stosowania u doros³ych.
Symphar Ecansya: tabl. powl. 150 mg - 60 szt. u

Hypericum perforatum

WMo 100%

¢ Durogesic™: system transdermalny 12 µg/h
- 5 szt. (2,1 mg w plastrze) ±
¢ Durogesic™: system transdermalny 25 µg/h
- 5 szt. (4,2 mg w plastrze) ±
¢ Durogesic™: system transdermalny 50 µg/h
- 5 szt. (8,4 mg w plastrze) ±
¢ Durogesic™: system transdermalny 75 µg/h
- 5 szt. (12,6 mg w plastrze) ±
¢ Durogesic™: system transdermalny 100 µg/h
- 5 szt. (16,8 mg w plastrze) ±
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Durac

Rx 30%(1)

Rx-w

100% 561,13
R(1)
3,20
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Effen

j¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w gu- Elicea Q-Tab: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg - 28 szt. Rx 100% 50,98
zie obecnoœæ receptora dla hormonu, po 2-3 latach leczenia uzupe³niaj¹cego Escitalopram
Krka
Delfarma
tamoksyfenem.
®: krem 10 mg/g - 1 tuba 15 g
Rx 100% 83,32
Elidel
100% 48,00
Rx (1)
Egolanza: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u
Rx 100% 123,00
Elidel®: krem 10 mg/g - 1 tuba 30 g
R
4,18
Pimecrolimus
Mylan Healthcare
100% 90,94
Rx (1)
Egolanza: tabl. powl. 5 mg - 56 szt. u
®
100% 284,44
R
3,20 Eligard 7,5 mg: inj. podsk. [prosz.+ rozp. do przyg.
Rx (1)
roztw.] 7,5 mg - 1 zest. u
R
101,71
100% 91,62
Rx (1)
Egolanza: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
®
100% 651,63
R
3,20 Eligard 22,5 mg: inj. podsk. [prosz.+ rozp. do przyg. Rx (1)
roztw.] 22,5 mg - 1 zest. u
R
103,45
100% 173,64
Rx (1)
Egolanza: tabl. powl. 10 mg - 56 szt. u
®
100% 1222,92
R
5,97 Eligard 45 mg: inj. podsk. [prosz.+ rozp. do przyg.
Rx (1)
roztw.] 45 mg - 1 zest. u
R
126,57
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Leuprorelin acetate (1) Rak prostaty WP: Obni¿enie popêdu u osób z rozpoznaHuntingtona
W: Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w niem zaburzeñ preferencji seksualnych w przypadku braku skutecznoœci lub przed³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono do- ciwwskazañ do stosowania cyproteronu
br¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest wskazana w W: Preparat jest wskazany w leczeniu hormonozale¿nego, zaawansowanego raka
leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u których w te- gruczo³u krokowego oraz, w po³¹czeniu z radioterapi¹, w leczeniu hormonozale¿ne20,08 rapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanzapina go raka wysokiego ryzyka ograniczonego do gruczo³u krokowego i hormonozale¿RECORDATI
wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. nego raka gruczo³u krokowego miejscowo zaawansowanego.

100% 561,13
3,20
100% 561,13
¢ Effentora: tabl. podpoliczkowe 400 µg - 28 szt. ± Rx-w R(1)
3,20
Fentanyl (1) Ból przebijaj¹cy u doros³ych pacjentów z chorob¹ nowotworow¹, którzy w ramach leczenia przewlek³ego bólu nowotworowego poddawani s¹ opioidowej
terapii podtrzymuj¹cej, a u których istniej¹ udokumentowane przeciwwskazania do
stosowania innych krótkotrwale dzia³aj¹cych opioidów lub stwierdzono nieskutecznoœæ tych leków
W: Leczenie bólu przebijaj¹cego (ang. BTP - breakthrough pain) u doros³ych pacjentów z chorob¹ nowotworow¹, którzy w ramach leczenia przewlek³ego bólu nowotworowego poddawani s¹ opioidowej terapii podtrzymuj¹cej. Ból przebijaj¹cy to
przemijaj¹ce ostre nasilenie dolegliwoœci bólowych, nak³adaj¹ce siê na opanowany
ból przewlek³y. Pacjenci poddani opioidowej terapii podtrzymuj¹cej, to pacjenci
otrzymuj¹cy co najmniej 60 mg morfiny doustnej na dobê, co najmniej 25 µg przezskórnego fentanylu na godzinê, co najmniej 30 mg oksykodonu na dobê, co najmniej 8 mg doustnego hydromorfonu na dobê, lub równowa¿n¹ dawkê innego leku
opioidowego przez tydzieñ lub d³u¿ej.
Teva Pharmaceuticals Polska

¢ Effentora: tabl. podpoliczkowe 200 µg - 28 szt. ± Rx-w R(1)

Efferalgan Codeine: tabl. mus. 500 mg+ 30 mg
- 16 szt. u
Paracetamol + Codeine phosphate

Effortil®: krople doustne 7,5 mg/ml - 1 but. 15 ml

Rx 100%

Bristol Myers Squibb

Rx 100%

23,66

Etilefrine hydrochloride

Effox 10: tabl. 10 mg - 60 szt. u

SERB

Rx 100%

Isosorbide mononitrate

Effox® long 50: tabl. o przed³. uwalnianiu 50 mg
- 30 szt. u
Effox® long 75: tabl. o przed³. uwalnianiu 75 mg
- 30 szt. u

4,50
Merus Labs

Rx 100%

X

Rx 100%

Isosorbide mononitrate

X
Merus Labs

Efient: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
Efient: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Prasugrel

Daiichi Sankyo Europe

98,00
98,00

Efrinol 1%: krople do nosa [roztw.] 10 mg/g - 1 but. 10 g Rx 100%
Efrinol 2%: krople do nosa [roztw.] 20 mg/g - 1 but. 10 g Rx 100%

10,55
10,96

Ephedrine hydrochloride

Prolab

Efudix®: krem 50 mg/g - 1 tuba 20 g u
Fluorouracil

Rx 100% 146,59
Mylan Healthcare

100%

8,47
3,43
bezp³.
100% 16,37
Rx 30%(1) 6,29
Egiramlon: kaps. twarde 5/10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100%
8,47
Rx 30%(1) 3,43
Egiramlon: kaps. twarde 10/5 mg - 30 szt. u
(2)
S
bezp³.
100% 16,37
Rx 30%(1) 6,29
Egiramlon: kaps. twarde 10/10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Ramipril + Amlodipine (1) W: Preparat jest wskazany w leczeniu zastêpczym
nadciœnienia têtniczego u pacjentów, u których uzyskano odpowiedni¹ kontrolê ciœnienia podczas jednoczesnego stosowania poszczególnych substancji czynnych w
takich samych dawkach jak w tym preparacie z³o¿onym, ale w oddzielnych produktProterapia
ach. (2) Pacjenci 75+

Egiramlon: kaps. twarde 5/5 mg - 30 szt. u

Rx 30%(1)
S(2)

Egis

100% 88,44
R(1)
3,20
100% 168,65
Rx
Egolanza - (IR): tabl. powl. 10 mg - 56 szt. u
R(1)
5,97
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest
wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹,
olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwuDelfarma
biegunowej.

Egolanza - (IR): tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u

Rx

100% 87,99
R(1)
3,20
100% 167,74
Rx (1)
Egolanza - (IR): tabl. powl. 10 mg - 56 szt. u
R
5,97
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest
wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹,
olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.
Inpharm

Egolanza - (IR): tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u

Egzysta:
Egzysta:
Egzysta:
Egzysta:
Egzysta:
Egzysta:

kaps. twarde 75 mg - 14 szt. u
kaps. twarde 75 mg - 56 szt. u
kaps. twarde 150 mg - 14 szt. u
kaps. twarde 150 mg - 56 szt. u
kaps. twarde 300 mg - 14 szt. u
kaps. twarde 300 mg - 56 szt. u

Pregabalin

Rx

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Elin: tabl. 250 µg+ 35 µg - 21 szt.
Elin: tabl. 250 µg+ 35 µg - 63 szt.
Norgestimate + Ethinylestradiol

27,04
73,78
Polpharma

100% 79,55
Rx 30%(1) 50,05
tEliquis: tabl. powl. 2,5 mg - 20 szt.
S(2)
bezp³.
Rx 100% 285,00
tEliquis: tabl. powl. 2,5 mg - 60 szt.
100% 285,72
Rx 30%(3) 120,53
tEliquis: tabl. powl. 5 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
Rx 100%
tEliquis: tabl. powl. 5 mg - 60 szt.
X
Apixaban (1) Leczenie zakrzepicy ¿y³ g³êbokich lub zatorowoœci p³ucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy ¿y³ g³êbokich i zatorowoœci p³ucnej, ¯ylne powik³ania
zakrzepowo-zatorowe u doros³ych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce
ca³kowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego
(do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna (2) Pacjenci 75+ (3)
Leczenie zakrzepicy ¿y³ g³êbokich lub zatorowoœci p³ucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy ¿y³ g³êbokich i zatorowoœci p³ucnej
W: Zapobieganie epizodom ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (¯ChZZ) u doros³ych pacjentów po planowej operacji protezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego. Zapobieganie udarom mózgu i zatorowoœci systemowej u doros³ych
pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków (ang. NVAF) z co najmniej
jednym czynnikiem ryzyka, takim jak przebyty udar mózgu lub przemijaj¹cy napad
niedokrwienny (ang. TIA); wiek ³75 lat; nadciœnienie têtnicze; cukrzyca; objawowa
niewydolnoœæ serca (klasa wg NYHA ³II). Leczenie zakrzepicy ¿y³ g³êbokich (Z¯G)
i zatorowoœci p³ucnej (ZP) oraz zapobieganie nawrotowej Z¯G i ZP u doros³ych (pacjenci z ZP hemodynamicznie niestabilni - szczegó³y patrz ChPL).

8,62
19,35 Elitasone: maœæ 1 mg/g - 1 tuba 30 g
17,24 Elitasone: maœæ 1 mg/g - 1 tuba 15 g
31,44
19,35 Elitasone: maœæ 1 mg/g - 1 tuba 50 g
49,11
Adamed

Rx 100%
Rx 100%

Bristol Myers Squibb

Rx 100%
Rx 100%

17,99
12,90
100% 16,40
Rx 50%(1) 8,29
S(2)
bezp³.
Mometasone furoate (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania na
skórê w ³agodzeniu objawów zapalnych i œwi¹du, w reaguj¹cych na leczenie kortykosteroidami dermatozach, takich jak np. ³uszczyca, atopowe zapalenie skóry czy
kontaktowe zapalenie skóry. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych i dzieci od 2 lat. (2) Pacjenci 75+
Aflofarm Farmacja Polska

100% 10987,53
Rx-z (1)
tElaprase: inf. [konc.] 2 mg/ml - 1 fiol. 3 ml
B
bezp³.
Idursulfase (1) Program lekowy: leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespó³
Huntera)
Rx 100% 18,90
W: Lek jest wskazany do d³ugotrwa³ego leczenia pacjentów z zespo³em Huntera Elitasone: roztw. na skórê 1 mg/ml - 1 but. 20 ml
Mometasone furoate
Aflofarm Farmacja Polska
100% 59,62 (Mukopolisacharydoza II, MPS II). Heterozygotyczne pacjentki nie bra³y udzia³u w
badaniach klinicznych.
Shire
Rx (1)
Egistrozol: tabl. powl. 1 mg - 28 szt.
Rx 100% 29,49
Elocom®: krem 1 mg/g - 1 op. 30 g
B
7,94
Rx 100% 13,50 Elocom®: krem 1 mg/g - 1 op. 15 g
Rx 100% 24,99
Anastrozole (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzu- Elecoxel: kaps. twarde 100 mg - 30 szt.
Rx
100%
Elecoxel:
kaps.
twarde
200
mg
30
szt.
24,00
®
cie hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie horRx 100% 35,99
Elocom : maœæ 1 mg/g - 1 tuba 30 g
monoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœ- Celecoxib
G.L. Pharma Poland
Rx 100% 17,99
Elocom®: maœæ 1 mg/g - 1 tuba 15 g
niejsze stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w
Rx 100% 10,20 Elocom®: p³yn do stos. na skórê 1 mg/g - 1 but. 20 ml Rx 100% 29,99
przypadkach innych ni¿ w ChPL
 Elenium®: tabl. dra¿. 5 mg - 20 szt.
W: Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu zaawansowanego raka piersi u ko- 
Rx 100% 11,35 Mometasone furoate
Organon Polska
Elenium®: tabl. dra¿. 10 mg - 20 szt.
biet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora dla hormoRx 100% 12,55 Elocom® - (IR): maœæ 1 mg/g - 1 tuba 15 g
Rx 100% 19,00
nu; leczeniu uzupe³niaj¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u  Elenium®: tabl. dra¿. 25 mg - 20 szt.
których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora dla hormonu; leczeniu uzupe³nia- Chlordiazepoxide
Polfa Tarchomin SA Elocom® - (IR): maœæ 1 mg/g - 1 tuba 30 g
Rx 100% 31,00
j¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guRx 100% 26,00 Mometasone furoate
Pharmapoint
zie obecnoœæ receptora dla hormonu, po 2-3 latach leczenia uzupe³niaj¹cego Elestar: tabl. powl. 5 mg/20 mg - 28 szt.
tamoksyfenem.
Egis Elestar: tabl. powl. 5 mg/40mg - 28 szt.
Rx 100% 32,70 tElocta: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 250 IU
100% 680,40
Rx-z
Rx 100% 35,30 - 1 fiol.
100% 50,64 Elestar: tabl. powl. 10 mg/40 mg - 28 szt.
B(1)
bezp³.
Rx (1)
Egistrozol - (IR): tabl. powl. 1 mg - 30 szt.
Menarini International
B
bezp³. Amlodipine + Olmesartan medoxomil
100% 1360,80
tElocta: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 500 IU
Rx-z (1)
Anastrozole (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzu- Elestar HCT: tabl. powl. 40/10/25 mg - 28 szt.
Rx 100% 55,79 - 1 fiol.
B
bezp³.
cie hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie horRx 100% 55,79 tElocta: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 1000 IU
100% 2721,60
monoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœ- Elestar HCT: tabl. powl. 40/10/12,5 mg - 28 szt.
Rx-z (1)
Rx 100% 56,43 - 1 fiol.
niejsze stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w Elestar HCT: tabl. powl. 40/5/12,5 mg - 28 szt.
B
bezp³.
przypadkach innych ni¿ w ChPL
Olmesartan medoxomil + Amlodipine + Hydrochlorothiazide
100% 4082,40
W: Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu zaawansowanego raka piersi u koBerlin-Chemie/Menarini tElocta: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 1500 IU
Rx-z (1)
- 1 fiol.
B
bezp³.
biet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora dla hormoRx 100% 49,68
nu; leczeniu uzupe³niaj¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u Eleveon: tabl. powl. 25 mg - 20 szt.
100% 5443,20
tElocta:
inj.
[prosz.+
rozp.
do
przyg.
roztw.]
2000
IU
których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora dla hormonu; leczeniu uzupe³nia- Eleveon: tabl. powl. 25 mg - 30 szt.
Rx-z (1)
Rx 100% 62,10 - 1 fiol.
B
bezp³.
j¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guRx 100% 62,10
zie obecnoœæ receptora dla hormonu, po 2-3 latach leczenia uzupe³niaj¹cego Eleveon: tabl. powl. 50 mg - 20 szt.
tElocta: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 3000 IU Rx-z 100% 8164,80
Rx 100% 68,59 - 1 fiol.
tamoksyfenem.
Inpharm Eleveon: tabl. powl. 50 mg - 30 szt.
(1)
B
bezp³.
Zentiva
100% 51,60 Eplerenone
Efmoroctocog alfa (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z
Rx (1)
Egistrozol - (IR): tabl. powl. 1 mg - 30 szt.
hemofili¹
A
i
B
Rx
100%
46,90
B
bezp³. Elicea: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
Rx 100% 46,74 W: Leczenie i profilaktyka krwawieñ u pacjentów z hemofili¹ A (wrodzonym niedobAnastrozole (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzu- Elicea: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
orem czynnika VIII). Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ we wszystkich grupach
cie hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hor- Elicea: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
Rx 100% 91,69 wiekowych.
Swedish Orphan Biovitrum International AB
monoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœKrka
niejsze stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w Escitalopram
Eloderm balsam OD 1. DNIA ¯YCIA: balsam
DK 100% 36,06
przypadkach innych ni¿ w ChPL
Elicea Q-Tab: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 28 szt. Rx 100% 25,57 - 1 op. 400 ml
W: Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu zaawansowanego raka piersi u koEloderm
balsam
OD
1.
DNIA
¯YCIA:
balsam
do
Rx
100%
Elicea
Q-Tab:
tabl.
uleg.
rozp.
w
j.
ustnej
10
mg
28
szt.
33,45
biet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora dla hormoDK 100% 28,12
nu; leczeniu uzupe³niaj¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u Elicea Q-Tab: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 28 szt. Rx 100% 39,83 cia³a - 1 op. 200 ml
których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora dla hormonu; leczeniu uzupe³niaPrep. z³o¿.
Polpharma

LEKsykon - Receptariusz

Eloderm emulsja OD 1. DNIA ¯YCIA: emulsja do
k¹pieli - 1 op. 200 ml
Eloderm emulsja OD 1. DNIA ¯YCIA: emulsja do
k¹pieli - 1 op. 400 ml
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Elode

EMLA®: krem (25 mg+ 25 mg)/g - 1 tuba 30 g
EMLA®: krem (25 mg+ 25 mg)/g - 1 tuba 5 g

DK 100%

30,75

DK 100%

34,44 Prilocaine + Lidocaine

Rx 100% 105,01 niewystarczaj¹cej odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotLeczenie zapalenia stawów na tle zapalenia przyczepów œciêgnistych u
Rx 100% 29,31 reksatu.
m³odzie¿y w wieku od 12 lat w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi lub potwierAspen Pharma Trading Limited dzonej nietolerancji na tradycyjne leczenie. Produkt leczniczy nie by³ badany u dzie-

100% 6577,20 ci poni¿ej 2. r¿. £uszczycowe zapalenie stawów: leczenie czynnego i
Prep. z³o¿.
Polpharma tEmpliciti: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 300 mg Rx-z
postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych w przypadkach, gdy
- 1 fiol. NOWOŒÆ
B(1)
bezp³. wczeœniejsze stosowanie leków przeciwreumatycznych modyfikuj¹cych przebieg
Eloderm krem aktywny OD 1. DNIA ¯YCIA: krem DK 100% 22,89
100% 8769,60 choroby, by³o niewystarczaj¹ce. Wykazano, ¿e lek powodowa³ poprawê sprawnoœci
inf.
[prosz.
do
przyg.
konc.
roztw.]
400
mg
tEmpliciti:
- 1 op. 75 ml
Rx-z (1)
fizycznej u pacjentów z ³uszczycowym zapaleniem stawów oraz spowolnienie pos- 1 fiol. NOWOŒÆ
B
bezp³. têpu uszkodzenia stawów obwodowych, potwierdzone w badaniu rentgenowskim u
Prep. z³o¿.
Polpharma

Elotuzumab (1) Program lekowy: lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub
22,08 nawrotowego szpiczaka mnogiego
W: Produkt leczniczy w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem jest wskaPrep. z³o¿.
Polpharma zany w leczeniu szpiczaka mnogiego u doros³ych pacjentów, u których zastosowano wczeœniej co najmniej jedn¹ terapiê. Produkt leczniczy w skojarzeniu z
Eloderm szampon od 1. DNIA ¯YCIA: szampon
DK 100% 27,79 pomalidomidem i deksametazonem jest wskazany w leczeniu nawrotowego i oporn- 1 op. 200 ml
ego szpiczaka mnogiego u doros³ych pacjentów, u których zastosowano wczeœniej
Prep. z³o¿.
Polpharma co najmniej dwie terapie w tym zawieraj¹ce lenalidomid i inhibitor proteasomu i u
których nast¹pi³a progresja choroby w trakcie ostatniego leczenia (patrz ChPL).
Eloderm ¿el OD 1. DNIA ¯YCIA: ¿el do mycia
Bristol Myers Squibb
DK 100% 26,98
- 1 op. 200 ml
100%
3,88
Eloderm ¿el OD 1. DNIA ¯YCIA: ¿el do mycia
DK 100% 34,95 Enarenal®: tabl. 5 mg - 30 szt. u
Rx R(1)
3,88
- 1 op. 400 ml
S(2)
bezp³.
Prep. z³o¿.
Polpharma
100%
7,21
100% 1346,96
Rx-z (1)
Elonva®: inj. [roztw.] 100 µg - 1 amp.-strzyk.
Rx R(1)
Enarenal®: tabl. 5 mg - 60 szt. u
5,13
R
3,20
(2)
S
bezp³.
100% 1346,96
®
Rx-z (1)
Elonva : inj. [roztw.] 150 µg - 1 amp.-strzyk.
100%
6,10
R
3,20
®
Rx R(1)
4,02
Corifollitropin alfa (1) Kontrolowana hiperstymulacja jajników w skojarzeniu z Enarenal : tabl. 10 mg - 30 szt. u
antagonist¹ GnRH u pacjentek w wieku poni¿ej 40 roku ¿ycia w celu uzyskania rozS(2)
bezp³.
woju mnogich pêcherzyków, rokuj¹cych uzyskanie prawid³owej odpowiedzi na sty100% 11,74
mulacjê jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poni¿ej 15 mlU/ml w 2-3 dniu
Rx R(1)
7,59
cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powy¿ej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u Enarenal®: tabl. 10 mg - 60 szt. u
których nie stwierdza siê wczeœniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymuS(2)
bezp³.
lacjê owulacji oraz bez nawracaj¹cych poronieñ z tym samym partnerem - refunda100% 11,22
cja do 3 cykli
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w kontrolowanej stymulacji jajni- Enarenal®: tabl. 20 mg - 30 szt. u
Rx R(1)
7,07
ków (ang. COS) w skojarzeniu z antagonist¹ hormonu uwalniaj¹cego gonadotropiny
S(2)
bezp³.
przysadkowe (ang. GnRH) w celu pobudzenia rozwoju pêcherzyków jajnikowych u
100% 20,08
kobiet bior¹cych udzia³ w programie Technik Wspomaganego Rozrodu (ang. ART).
Merck Sharp & Dohme
Rx R(1) 12,80
Enarenal®: tabl. 20 mg - 60 szt. u
Rx 100% 11,30
Elosone®: maœæ 1 mg/g - 1 op. 15 g
S(2)
bezp³.
Rx 100% 18,00 Enalapril maleate (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Leczenie objawowej
Elosone®: maœæ 1 mg/g - 1 op. 30 g
Mometasone furoate
Bausch Health niewydolnoœci serca. Zapobieganie objawowej niewydolnoœci serca u pacjentów z
bezobjawowym zaburzeniem czynnoœci (dysfunkcj¹) lewej komory serca (frakcja
Rx 100% 11,20 wyrzutowa £35%). WP: Niewydolnoœæ serca inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci
Elosone®: krem 1 mg/g - 1 tuba 15 g
Rx 100% 22,00 do 18 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u
Elosone®: krem 1 mg/g - 1 tuba 30 g
dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Polpharma
Mometasone furoate
Bausch Health
100%
2891,70
Enbrel:
inj.
[roztw.]
50
mg
4
amp.-strzyk.
(+
8
gaz.
z
®
Rx 100% 25,00
Elosone : roztw. na skórê 1 mg/ml - 1 but. 30 ml
Rx (1)
alkoholem)
B
bezp³.
Mometasone furoate
Bausch Health
100% 2891,70
Rx 100%
Eltroxin®: tabl. 50 µg - 100 szt.
X Enbrel: inj. [roztw.] 50 mg - 4 wstrzyk. (+8 gaz. z
Rx (1)
alkoholem)
B
bezp³.
Rx 100%
Eltroxin®: tabl. 100 µg - 100 szt.
X
100% 578,34
Levothyroxine sodium
Aspen Pharma Trading Limited Enbrel: inj. [prosz.+ rozp.] 10 mg/ml
Rx (2)
- 4 fiol. (+ 4 amp.-strzyk.+ akces.)
B
bezp³.
Emadine® 0,05%: krople do oczu [roztw.] 0,5 mg/ml
Rx 100% 43,30 Enbrel: inj. [prosz.+ rozp.] 25 mg/ml
100% 1445,85
- 1 but. 5 ml
Rx (3)
B
bezp³.
Emedastine
Immedica Pharma AB - 4 fiol. (+ 4 amp.-strzyk.+ 4 ig³y+ 8 gaz.)
Etanercept (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej
100%
8,84 (2) Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego
Rx
Emanera: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt.
50%(1)
4,62 idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (3) Program lekowy:
100% 16,90 leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK,
Rx
Emanera: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 56 szt.
50%(1)
8,46 Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ po100% 16,90 staci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystyczRx
nych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej,
Emanera: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt.
50%(1)
8,46 Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy:
100% 32,02 leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zeRx
Emanera: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 56 szt.
50%(1) 16,01 sztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: leczenie
inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaEsomeprazole (1) W: Produkt leczniczy wskazany jest do stosowania u doros³ych. j¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: leczenie reumatoChoroba refluksowa prze³yku (ang. GERD): leczenie nad¿erek w przebiegu refluks- idalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o
owego zapalenia prze³yku; d³ugotrwa³e leczenie pacjentów z zaleczonym zapaleni- przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia staem prze³yku w celu zapobiegania nawrotom; leczenie objawowe choroby reflukso- wów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym,
wej prze³yku (GERD). Eradykacja Helicobacter pylori w po³¹czeniu z odpowiednim Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywleczeniem przeciwbakteryjnym: leczenie wrzodów dwunastnicy wspó³istniej¹cych z nym (£ZS), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiezaka¿eniem Helicobacter pylori; zapobieganie nawrotom wrzodu trawiennego u pa- gu agresywnym (£ZS)
cjentów z chorob¹ wrzodow¹ wywo³an¹ zaka¿eniem Helicobacter pylori. Leczenie W: Wskazania dawka 10 mg. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów
pacjentów, u których konieczne jest stosowanie d³ugotrwa³ego leczenia NLPZ: le- (MIZS). Leczenie wielostawowego zapalenia stawów (z obecnoœci¹ lub bez obecnoczenie wrzodów ¿o³¹dka zwi¹zanych z leczeniem NLPZ; zapobieganie wrzodom œci czynnika reumatoidalnego) oraz rozwiniêtego sk¹postawowego zapalenia sta¿o³¹dka i dwunastnicy, zwi¹zanym z leczeniem NLPZ, u pacjentów z grupy ryzyka. wów u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 2 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej
Przed³u¿one leczenie po podaniu do¿ylnym ezomeprazolu rozpoczynaj¹cym lecze- odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie
nie zapobiegaj¹ce ponownemu krwawieniu z wrzodów trawiennych. Leczenie ze- ³uszczycowego zapalenia stawów u m³odzie¿y w wieku od 12 lat, w przypadkach
spo³u Zollingera-Ellisona. Produkt leczniczy wskazany jest do stosowania u m³odz- niewystarczaj¹cej odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotie¿y 12 lat i starszej. Choroba refluksowa prze³yku (GERD): leczenie erozyjnego, re- reksatu. Leczenie zapalenia stawów na tle zapalenia przyczepów œciêgnistych u
fluksowego zapalenia prze³yku; d³ugotrwa³e leczenie pacjentów z zaleczonym zapa- m³odzie¿y w wieku od 12 lat w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi lub potwierleniem prze³yku w celu zapobiegania nawrotom; objawowe leczenie choroby refluk- dzonej nietolerancji na tradycyjne leczenie. £uszczyca zwyk³a (plackowata) u
sowej prze³yku (GERD). W skojarzeniu z antybiotykami leczenie choroby wrzodow- dzieci i m³odzie¿y. Leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 lat z przewlek³¹, ciê¿ej dwunastnicy wywo³anej przez Helicobacter pylori
Krka k¹ postaci¹ ³uszczycy zwyk³ej (plackowatej), które nieadekwatnie odpowiadaj¹ na
100% 68,04 dotychczasowe leczenie lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne terapie uk³adowe lub
fototerapiie. Wskazania dawka 25 mg i 50 mg. Reumatoidalne zapalenie staEMEND®: kaps. twarde 125 mg+ 80 mg
Rx B(1) bezp³. wów: lek w po³¹czeniu z metotreksatem jest wskazany w leczeniu reumatoidalnego
- 1 szt. (125 mg)+ 2 szt. (80 mg)
R(2)
3,20 zapalenia stawów u doros³ych, o przebiegu umiarkowanym do ciê¿kiego, w przypadkach, gdy stosowanie przeciwreumatycznych leków modyfikuj¹cych przebieg
Aprepitant (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.12. (2) Wczesne albo opóŸnione wy- choroby, w tym metotreksatu (o ile nie jest przeciwwskazany), jest niewystarczamioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowa- j¹ce. Lek mo¿e byæ stosowany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksaniem cisplatyny w dawce 70 mg/m2 – profilaktyka
tu lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest nieodpowiednie. Lek jest równie¿
W: Zapobieganie nudnoœciom i wymiotom zwi¹zanym z przeciwnowotworow¹ che- wskazany w leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalmioterapi¹ o wysokim i umiarkowanym ryzyku wymiotów u doros³ych i m³odzie¿y w enia stawów u doros³ych, nieleczonych wczeœniej metotreksatem. Lek stosowany
wieku od 12 lat. Produkt leczniczy 125 mg/80 mg stosuje siê w leczeniu skojarzo- pojedynczo lub w po³¹czeniu z metotreksatem powodowa³ spowolnienie postêpu
Merck Sharp & Dohme zwi¹zanego z uszkodzeniem struktury stawów, wykazane w badaniu rentgenowsknym.
tEmgality: inj. [roztw.] 120 mg - 1 wstrzyk. 1 ml u Rx-z 100%
X im oraz poprawê sprawnoœci fizycznej. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS): leczenie wielostawowego zapalenia stawów (z obecnoœci¹ lub bez
Galcanezumab
Eli Lilly
obecnoœci czynnika reumatoidalnego) oraz rozwiniêtego sk¹postawowego zapalenia stawów u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 2 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej
EMLA PLASTER®: plaster leczniczy 25 mg+ 25 mg
Rx 100% 29,70 odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie
- 2 szt.
³uszczycowego zapalenia stawów u m³odzie¿y w wieku od 12 lat, w przypadkach
Prilocaine + Lidocaine
Aspen Pharma Trading Limited

Eloderm krem OD 1. DNIA ¯YCIA: krem
- 1 op. 75 ml

DK 100%

pacjentów z wielostawowym symetrycznym podtypem choroby. Osiowa spondyloartropatia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ZZSK): leczenie doros³ych z ciê¿kim, czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa w
przypadkach niewystarczaj¹cej odpowiedzi na terapiê konwencjonaln¹. Osiowa
spondyloartropatia bez zmian radiologicznych: leczenie doros³ych z ciê¿k¹ postaci¹
osiowej spondyloartropatii bez zmian radiologicznych z obiektywnymi objawami
przedmiotowymi zapalenia, w tym zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego
(ang. C-reactive protein, CRP) i/lub zmianami w badaniu rezonansu magnetycznego (MR), którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). £uszczyca zwyk³a (plackowata): leczenie doros³ych z
³uszczyc¹ zwyk³¹ (plackowat¹) o przebiegu umiarkowanym do ciê¿kiego, którzy nie
odpowiedzieli na leczenie lub maj¹ przeciwwskazania do leczenia, lub wykazuj¹
brak tolerancji na inne formy terapii uk³adowej w³¹czaj¹c cyklosporynê, metotreksat
lub naœwietlenie ultrafioletem A z wykorzystaniem psoralenów (PUVA). £uszczyca
zwyk³a (plackowata) u dzieci i m³odzie¿y: leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od
6 lat z przewlek³¹, ciê¿k¹ postaci¹ ³uszczycy zwyk³ej (plackowatej), które nieadekwatnie odpowiadaj¹ na dotychczasowe leczenie lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne terapie uk³adowe lub fototerapie.
Pfizer

Encepur® Adults: inj. dom. [zaw.] 1,5 µg
Rx 100%
- 1 strzyk. 0,5 ml
®
Rx
100%
Encepur K: inj. dom. [zaw.] 0,75 µg - 1 strzyk. 0,25 ml
Encephalitis tick borne vaccine

85,00
65,00

Bavarian Nordic

100%

12,72
7,14
C(2)
bezp³.
Prednisolone (1) W: Zaburzenia endokrynologiczne. Niewydolnoœæ kory nadnerczy pierwotna (choroba Addisona) i wtórna (lekami z wyboru s¹ hydrokortyzon i kortyzon, syntetyczne analogi mog¹ byæ stosowane z mineralokortykoidami). Zespó³
nadnerczowo-p³ciowy (wrodzony, hiperplazja nadnerczy); leczenie stosuje siê w celu zahamowania wirylizacji spowodowanej nadmiernym wytwarzaniem androgenów
w nadnerczach wskutek niedoboru enzymu w syntezie glikokortykoidów i mineralokortykoidów, niewystarczaj¹cej produkcji tych hormonów i pobudzania kory nadnerczy przez hormony przysadki. Zaleca siê podawanie sodu; u niektórych pacjentów
mo¿e byæ konieczne tak¿e podawanie mineralokortykoidów. Ostra niewydolnoœæ
kory nadnerczy. Nieropne zapalenie tarczycy. Hiperkalcemia zwi¹zana z chorob¹
nowotworow¹. Choroby alergiczne o ciê¿kim przebiegu, oporne na inne metody leczenia. Choroba posurowicza. Reakcje nadwra¿liwoœci na leki. Ca³oroczny lub sezonowy alergiczny nie¿yt nosa. Kolagenozy w okresach zaostrzenia lub w niektórych przypadkach jako leczenie podtrzymuj¹ce. Ostre goœæcowe zapalenie miêœnia
sercowego. Toczeñ rumieniowaty uk³adowy. Choroby dermatologiczne. Z³uszczaj¹ce zapalenie skóry. Opryszczkowe pêcherzowe zapalenie skóry. Ciê¿kie ³ojotokowe zapalenie skóry. Ciê¿kie zapalne choroby skóry. Ciê¿ki rumieñ wielopostaciowy
(zespó³ Stevens-Johnsona). Kontaktowe zapalenie skóry. Atopowe zapalenie skóry. Ziarniniak grzybiasty. Pêcherzyca. Ciê¿ka ³uszczyca. Choroby przewodu pokarmowego - w okresach zaostrzenia (d³ugotrwa³e leczenie jest niewskazane). Wrzodziej¹ce zapalenie okrê¿nicy. Choroba Crohna-Leœniowskiego. Choroby hematologiczne. Niedokrwistoœæ hemolityczna nabyta (autoimmunologiczna). Niedokrwistoœæ aplastyczna wrodzona. Niedokrwistoœæ wskutek wybiórczej hipoplazji uk³adu
czerwonokrwinkowego. Ma³op³ytkowoœæ wtórna u doros³ych. Idiopatyczna plamica
ma³op³ytkowa (choroba Werlhofa) u doros³ych. Choroby nowotworowe - z równoczesnym leczeniem przeciwnowotworowym lub paliatywnym. Bia³aczki i ch³oniaki u
doros³ych. Bia³aczka ostra lub przewlek³a. Zespó³ nerczycowy. Glikokortykosteroidy
wskazane s¹ w celu wywo³ania diurezy lub uzyskania remisji w przypadku bia³komoczu w zespole nerczycowym idiopatycznym bez mocznicy lub w celu poprawy czynnoœci nerek u chorych z toczniem rumieniowatym. W idiopatycznym zespole nerczycowym d³ugotrwa³e leczenie mo¿e byæ konieczne w celu zapobie¿enia czêstym nawrotom. Choroby neurologiczne. Stwardnienie rozsiane w okresach zaostrzenia.
Choroby oka (ciê¿kie ostre i przewlek³e procesy zapalne). Zapalenie têczówki. Zapalenie têczówki i cia³a rzêskowego. Zapalenie naczyniówki i siatkówki. Rozlane zapalenie b³ony naczyniowej tylnego odcinka oka. Zapalenie nerwu wzrokowego.
Wspó³czulne zapalenie naczyniówki. Zapalenie przedniego odcinka oka. Alergiczne
zapalenie spojówek. Zapalenie rogówki (nie zwi¹zane z zaka¿eniem wirusem
opryszczki lub zaka¿eniem grzybiczym). Alergiczne owrzodzenie brze¿ne rogówki.
Choroby uk³adu oddechowego. Beryloza. Zespó³ Löfflera nie poddaj¹cy siê leczeniu
innymi œrodkami. Zach³ystowe zapalenie p³uc. Objawowa sarkoidoza. Astma
oskrzelowa. Piorunuj¹ca lub rozsiana gruŸlica p³uc (z jednoczesnym leczeniem
przeciwpr¹tkowym). Choroby reumatyczne (jako leczenie wspomagaj¹ce w stanach zaostrzenia). Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. £uszczycowe zapalenie stawów. Reumatoidalne zapalenie stawów. M³odzieñcze reumatoidalne zapalenie stawów (w przypadkach opornych na inne metody leczenia). Niereumatyczne choroby uk³adu kostno-stawowego. Ostre dnawe zapalenie stawów. Pourazowe
zapalenie koœci i stawów. Zapalenie b³ony maziowej u pacjentów z zapaleniem koœci
i stawów. Ostre i podostre zapalenie kaletki maziowej. Inne. GruŸlicze zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych z blokiem podpajêczynówkowym (jednoczeœnie z leczeniem przeciwpr¹tkowym). W³oœnica z zajêciem miêœnia sercowego lub uk³adu
nerwowego. WP: Autoimmunizacyjne zapalenie trzustki u dzieci do 18 r¿.; eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 r¿.; stan po przeszczepie nerki u dzieci do 18 r¿.
(2) Kobiety w ci¹¿y
Adamed

Encortolon®: tabl. 5 mg - 20 szt. (blister)

Rx R(1)

Encorton®: tabl. 1 mg - 20 szt. (fiol.)

Rx 100%

Encorton®: tabl. 1 mg - 20 szt. (blister)

Encorton®: tabl. 5 mg - 20 szt.

Encorton®: tabl. 5 mg - 100 szt. (blistry)

100%
R(1)
Rx (2)
B
C(3)
100%
R(1)
Rx (2)
B
C(3)
100%
R(1)
Rx (2)
B
C(3)

8,32
8,20
8,20
7,02
bezp³.
12,09
9,37
6,17
bezp³.
29,60
5,33
bezp³.
bezp³.
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LEKsykon - Receptariusz

Encor

100% 20,34
R(1)
11,70
tabl. 10 mg - 20 szt.
B(2)
8,50
C(3)
bezp³.
100% 27,95
R(1)
8,54
Rx (2)
Encorton®: tabl. 20 mg - 20 szt.
B
4,27
C(3)
bezp³.
Prednisone (1) W: Choroby uk³adu endokrynnego: niewydolnoœæ kory nadnerczy
pierwotna (choroba Addisona) i wtórna (lekami z wyboru s¹ hydrokortyzon i kortyzon, syntetyczne pochodne mog¹ byæ stosowane z mineralokortykoidami); wrodzona
hiperplazja nadnerczy; hiperkalcemia zwi¹zana z chorob¹ nowotworow¹; zapalenie
tarczycy (nieropne). Choroby alergiczne o ciê¿kim przebiegu, oporne na inne metody leczenia: kontaktowe zapalenie skóry; atopowe zapalenie skóry; choroba posurowicza; reakcje nadwra¿liwoœci na leki; ca³oroczny lub sezonowy alergiczny nie¿yt
nosa. Kolagenozy (glikokortykosteroidy wskazane s¹ w okresach zaostrzenia lub w
niektórych przypadkach jako leczenie podtrzymuj¹ce): ostre reumatyczne zapalenie miêœnia sercowego; zapalenie skórno-miêœniowe (u dzieci glikokortykosteroidy
mog¹ byæ lekiem z wyboru); toczeñ rumieniowaty uk³adowy. Choroby skóry i b³on
œluzowych: z³uszczaj¹ce zapalenie skóry; opryszczkowe pêcherzowe zapalenie skóry; ciê¿kie ³ojotokowe zapalenie skóry; ciê¿ki rumieñ wielopostaciowy (zespó³ Stevens-Johnsona); ziarniniak grzybiasty; pêcherzyca; ciê¿ka ³uszczyca. Choroby
przewodu pokarmowego (w okresach zaostrzenia; d³ugotrwa³e leczenie jest niewskazane): wrzodziej¹ce zapalenie okrê¿nicy; choroba Leœniowskiego-Crohna.
Choroby uk³adu krwiotwórczego: niedokrwistoœæ hemolityczna nabyta (autoimmunologiczna); niedokrwistoœæ aplastyczna wrodzona; niedokrwistoœæ wskutek wybiórczej hipoplazji uk³adu czerwonokrwinkowego; ma³op³ytkowoœæ wtórna u doros³ych;
idiopatyczna plamica ma³op³ytkowa (choroba Werlhofa) u doros³ych. Choroby nowotworowe (jako leczenie paliatywne, ³¹cznie z odpowiednim leczeniem przeciwnowotworowym): bia³aczka i ch³oniaki u doros³ych; ostra bia³aczka u dzieci; zespó³ nerczycowy; glikokortykosteroidy wskazane s¹ w celu wywo³ania diurezy lub uzyskania
remisji w przypadku bia³komoczu w zespole nerczycowym idiopatycznym bez
mocznicy lub w celu poprawy czynnoœci nerek u chorych z toczniem rumieniowatym. W idiopatycznym zespole nerczycowym d³ugotrwa³e leczenie mo¿e byæ konieczne w celu zapobie¿enia czêstym nawrotom. Choroby neurologiczne: stwardnienie rozsiane w okresach zaostrzenia. Choroby oka (ciê¿kie ostre i przewlek³e
procesy alergiczne i zapalne): zapalenie têczówki; zapalenie têczówki i cia³a rzêskowego; zapalenie naczyniówki i siatkówki; rozlane zapalenie b³ony naczyniowej tylnego odcinka oka; zapalenie nerwu wzrokowego; wspó³czulne zapalenie naczyniówki; zapalenie przedniego odcinka oka; alergiczne zapalenie spojówek; zapalenie
rogówki (nie zwi¹zane z zaka¿eniem wirusem opryszczki lub zaka¿eniem grzybiczym); alergiczne owrzodzenie brze¿ne rogówki. Choroby uk³adu oddechowego: beryloza; zespó³ Löfflera; zach³ystowe zapalenie p³uc; objawowa sarkoidoza; piorunuj¹ca lub rozsiana gruŸlica p³uc (z jednoczesnym leczeniem przeciwgruŸliczym); astma oskrzelowa. Choroby reumatyczne (jako leczenie wspomagaj¹ce w stanach zaostrzenia): zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa; ³uszczycowe zapalenie
stawów; reumatoidalne zapalenie stawów, m³odzieñcze reumatoidalne zapalenie
stawów (w przypadkach opornych na inne metody leczenia). Inne, niereumatyczne
stany zapalne uk³adu kostno-stawowego: ostre i podostre zapalenie kaletki; ostre
dnawe zapalenie stawów; ostre, nieswoiste zapalenie pochewki œciêgna; pourazowe zapalenie koœci i stawów; zapalenie b³ony maziowej u pacjentów z zapaleniem
koœci i stawów; zapalenie nadk³ykcia. Inne: gruŸlicze zapalenie opon mózgowych z
blokiem podpajêczynówkowym (jednoczeœnie z leczeniem przeciwgruŸliczym); w³oœnica z zajêciem miêœnia sercowego lub uk³adu nerwowego. WP: Eozynofilowe
zapalenie jelit u dzieci do 18 r¿.; miastenia; zespó³ miasteniczny; miopatia zapalna;
neuropatia zapalna (z wyj¹tkiem zespo³u Guillaina-Barrego); obturacyjne choroby
p³uc - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w
przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; stan po przeszczepie narz¹du, koñczyny, tkanek, komórek lub szpiku (2) Nowotwory z³oœliwe (3) Kobiety w ci¹¿y Adamed

Encorton®:

Rx

Endofemine: tabl. 2 mg - 28 szt.

Rx

100%
R(1)

Dienogest (1) Endometrioza
W: Leczenie endometriozy.

Endovelle: tabl. 2 mg - 28 szt.
Endovelle: tabl. 2 mg - 84 szt.
Dienogest (1) Endometrioza
W: Leczenie endometriozy.

Endoxan: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 1 g - 1 fiol.
Endoxan: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 200 mg - 1 fiol.
Endoxan: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 200 mg - 10 fiol.

38,65
5,58
Viatris

100% 39,22
R(1)
6,15
100% 109,86
Rx (1)
R
10,01

Rx

Exeltis Poland Sp. z o.o.

100%
B(1)
100%
Lz (1)
B
Lz 100%

Lz

57,71
bezp³.
15,31
bezp³.
-

Cyclophosphamide (1) Chemioterapia ICD-10: C.13.
W: Cyklofosfamid jest stosowany w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym w wymienionych chorobach. Bia³aczki: ostra lub przewlek³a bia³aczka limfoblastyczna/limfocytowa i bia³aczka szpikowa. Ch³oniaki z³oœliwe: ziarnica z³oœliwa (choroba
Hodgkina), ch³oniak nieziarniczy, szpiczak mnogi. Z³oœliwe guzy lite z przerzutami
lub bez przerzutów: rak jajnika, rak piersi, drobnokomórkowy rak p³uc, neuroblastoma (nerwiak niedojrza³y), miêsak Ewinga, miêœniakomiêsak pr¹¿kowany u dzieci,
kostniakomiêsak, ziarniniak Wegenera. Leczenie immunosupresyjne w przeszczepach organów. Leczenie kondycjonuj¹ce, poprzedzaj¹ce allogeniczny przeszczep
szpiku kostnego: ciê¿ka anemia aplastyczna, ostra bia³aczka szpikowa i ostra bia³aczka limfoblastyczna, przewlek³a bia³aczka szpikowa.
Baxter
100% 76,15
R(1)
3,20
Endoxan: tabl. dra¿. 50 mg - 50 szt.
B(2)
bezp³.
(3)
B
bezp³.
Cyclophosphamide (1) W: Cyklofosfamid jest stosowany w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym w poni¿ej wymienionych chorobach. Bia³aczki: ostra lub przewlek³a bia³aczka limfoblastyczna/limfocytowa i bia³aczka szpikowa. Ch³oniaki z³oœliwe: ziarnica z³oœliwa (choroba Hodgkina), ch³oniak nieziarniczy, szpiczak mnogi.
Z³oœliwe guzy lite z przerzutami lub bez przerzutów: rak jajnika, rak piersi, drobnokomórkowy rak p³uc, neuroblastoma (nerwiak niedojrza³y), miêsak Ewinga, miêœniakomiêsak pr¹¿kowany u dzieci, kostniakomiêsak, ziarniniak Wegenera. Leczenie immunosupresyjne w przeszczepach organów. Leczenie kondycjonuj¹ce, poprzedzaj¹ce allogeniczny przeszczep szpiku kostnego: ciê¿ka anemia aplastyczna, ostra
bia³aczka szpikowa i ostra bia³aczka limfoblastyczna, przewlek³a bia³aczka szpikowa. WP: Choroby autoimmunizacyjne; amyloidoza; zespó³ hemofagocytowy; zespó³ POEMS; ma³op³ytkowoœæ oporna na leczenie kortykosteroidami; anemia he-

Rx

molityczna oporna na leczenie kortykosteroidami; sarkoidoza; œródmi¹¿szowe WZW typu B
zapalenie p³uc - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - z wyj¹tkiem idiopaty- W: Produkt leczniczy wskazany jest do leczenia przewlek³ego wirusowego zapalecznego w³óknienia p³uc (2) Nowotwory z³oœliwe (3) Chemioterapia ICD-10: C.13. nia w¹troby typu B (HBV) u pacjentów doros³ych z: wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby,
Baxter stwierdzon¹ czynn¹ replikacj¹ wirusa, trwale podwy¿szon¹ aktywnoœci¹ AlAT i hiRx 100% 45,00 stologicznie potwierdzonym czynnym stanem zapalnym i/lub zw³óknieniem w¹troEnergamma: tabl. dra¿. 1000 µg - 50 szt.
by; niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Zarówno w przypadku wyrównanej
Cyanocobalamin
Wörwag Pharma czynnoœci w¹troby, jak i niewyrównanej czynnoœci w¹troby, wskazanie to opiera siê
100% 193,34 na danych z badañ klinicznych u pacjentów nieotrzymuj¹cych uprzednio analogów
Enerzair Breezhaler: prosz. do inhal. [kaps. twarde] Rx 30%(1) 58,00 nukleozydów, z zaka¿eniem HBV i dodatnim lub ujemnym wynikiem oznaczenia antygenu HBeAg. W przypadku pacjentów, u których leczenie wirusowego zapalenia
46/114/136 µg/dawkê - 30 szt.
S(2)
bezp³. w¹troby typu B lamiwudyn¹ nie przynios³o efektów, patrz ChPL. Dzieci i m³odzie¿.
Leczenie przewlek³ego zaka¿enia HBV u nieleczonych wczeœniej analogami nukleGlycopyrronium bromide + Mometasone furoate + Indacaterol (1) Pod- ozydów dzieci i m³odzie¿y w wieku 2-18 lat z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, u któtrzymuj¹ce leczenie astmy u doros³ych pacjentów, u których nie uzyskano odpow- rych stwierdzono czynn¹ replikacjê wirusa oraz trwale podwy¿szon¹ aktywnoœæ
iedniej kontroli choroby w wyniku podtrzymuj¹cego leczenia skojarzonego d³ugo AlAT w surowicy lub histologicznie potwierdzony, umiarkowany do ciê¿kiego, stan
dzia³aj¹cym beta2-mimetykiem i kortykosteroidem wziewnym podawanym w du- zapalny i/lub zw³óknienie w¹troby. W zakresie decyzji o rozpoczêciu leczenia u dzie¿ych dawkach, u których wyst¹pi³o co najmniej jedno zaostrzenie astmy w poprzed- ci i m³odzie¿y, patrz ChPL.
Polpharma
nim roku (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w podtrzymuj¹cym leczeniu ast- Entecavir Sandoz: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt. u
Rx-z 100%
X
my u doros³ych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli choroby w
Rx-z 100%
X
wyniku podtrzymuj¹cego leczenia skojarzonego d³ugo dzia³aj¹cym b2-mimetykiem i Entecavir Sandoz: tabl. powl. 1 mg - 30 szt. u
Sandoz GmbH
kortykosteroidem wziewnym podawanym w du¿ych dawkach, u których wyst¹pi³o Entecavir
co najmniej jedno zaostrzenie astmy w poprzednim roku. Novartis Europharm Limited
Rx-z 100%
Entecavir Stada: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt. u
X
Rx 100% 57,78 Entecavir Stada: tabl. powl. 1 mg - 30 szt. u
ENGERIX B: inj. [zaw.] 10 µg - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
Rx-z 100%
X
Rx
100%
ENGERIX B: inj. [zaw.] 20 µg - 1 amp.-strzyk. 1 ml
46,60 Entecavir
Stada Arzneimittel
Hepatitis B vaccine
GSK Pharmaceuticals SA
Rx-z 100%
Entecavir Synoptis: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt. u
X
100% 34587,00 Entecavir Synoptis: tabl. powl. 1 mg - 30 szt. u
Rx-z 100%
X
Rx-z (1)
tEnspryng: inj. [roztw.] 120 mg - 1 amp.-strzyk.
B
bezp³. Entecavir
Synoptis Pharma
Satralizumab (1) Program lekowy: leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia ner100% 91,85
wów wzrokowych i rdzenia krêgowego
Rx-z (1)
Entecavir Zentiva: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w monoterapii lub w skojarzeniu
z terapi¹ immunosupresyjn¹ (IS) w leczeniu chorób ze spektrum zapalenia nerwów
100% 183,71
Rx-z (2)
wzrokowych oraz rdzenia krêgowego (ang. neuromyelitis optica spectrum disord- Entecavir Zentiva: tabl. powl. 1 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
ers, NMOSD) u pacjentów doros³ych i m³odzie¿y w wieku powy¿ej 12 lat, u których
Entecavir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B, Program lekowystêpuj¹ przeciwcia³a IgG przeciwko akwaporynie-4 ((AQP4-IgG).
Roche Registration wy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u œwiadczenio100% 176,50 biorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie
Enstilar: pianka na skórê (50 µg+ 0,5 mg)/g
zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV (2) Program lekowy: leczenie przewlek³ego
Rx
- 1 poj. 60 g
30%(1) 104,41 WZW typu B
Betamethasone + Calcipotriol (1) Leczenie miejscowe ³uszczycy zwyczajnej u W: Doroœli. Leczenie przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu B (HBV) u
osób doros³ych z: wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby i stwierdzon¹ czynn¹ replikacj¹
doros³ych
W: Leczenie miejscowe ³uszczycy zwyczajnej u doros³ych.
LEO Pharma wirusa, trwale podwy¿szon¹ aktywnoœci¹ aminotransferazy alaninowej (AlAT) i histologicznie potwierdzonym czynnym stanem zapalnym i/lub zw³óknieniem w¹tro100% 226,75 by; niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Zarówno w przypadku wyrównanej
Rx-z (1)
Entecavir Accord: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt. u
B
bezp³. czynnoœci w¹troby, jak i niewyrównanej czynnoœci w¹troby, wskazanie to opiera siê
na danych z badañ klinicznych u pacjentów nieotrzymuj¹cych uprzednio analogów
100% 453,48 nukleozydów z zaka¿eniem HBV i dodatnim lub ujemnym wynikiem oznaczenia anRx-z (2)
Entecavir Accord: tabl. powl. 1 mg - 30 szt. u
B
bezp³. tygenu HBeAg. W przypadku pacjentów, u których leczenie wirusowego zapalenia
Entecavir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B, Program leko- w¹troby typu B lamiwudyn¹ nie przynios³o efektów, patrz ChPL. Dzieci i m³odzie¿.
wy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u œwiadczenio- Leczenie przewlek³ego zaka¿enia HBV u nieleczonych wczeœniej analogami nuklebiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie ozydów dzieci i m³odzie¿y w wieku od 2 do <18 lat z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹trozwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV (2) Program lekowy: leczenie przewlek³ego by, u których stwierdzono czynn¹ replikacjê wirusa oraz trwale podwy¿szon¹
aktywnoœæ AlAT w surowicy lub histologicznie potwierdzony, umiarkowany do ciê¿WZW typu B
W: Produkt leczniczy wskazany jest do leczenia przewlek³ego wirusowego zapale- kiego, stan zapalny i/lub zw³óknienie w¹troby. W zakresie decyzji o rozpoczêciu leZentiva
nia w¹troby typu B (HBV) u osób doros³ych z: wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby i czenia u dzieci i m³odzie¿y, patrz ChPL.
stwierdzon¹ czynn¹ replikacj¹ wirusa, trwale podwy¿szon¹ aktywnoœci¹ AlAT oraz
100% 379,89
Rx-z (1)
histologicznie potwierdzonym czynnym stanem zapalnym i/lub zw³óknieniem w¹tro- Entekavir Adamed: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
by; niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Zarówno w przypadku wyrównanej czynnoœci w¹troby, jak i niewyrównanej czynnoœci w¹troby, wskazanie to opiera siê na
100% 759,78
Rx-z
danych z badañ klinicznych u nieotrzymuj¹cych uprzednio analogów nukleozydów Entekavir Adamed: tabl. powl. 1 mg - 30 szt. u
B(2)
bezp³.
pacjentów z zaka¿eniem HBV i dodatnim lub ujemnym wynikiem oznaczenia antygenu HBeAg. W przypadku pacjentów, u których leczenie wirusowego zapalenia Entecavir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B, Program lekow¹troby typu B lamiwudyn¹ nie przynios³o efektów. Produkt leczniczy jest tak¿e wy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u œwiadczeniowskazany w leczeniu przewlek³ego zaka¿enia HBV u nieleczonych wczeœniej analo- biorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie
gami nukleozydów dzieci i m³odzie¿y w wieku od 2 do <18 lat z wyrównan¹ czynno- zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV (2) Program lekowy: leczenie przewlek³ego
œci¹ w¹troby, u których stwierdzono czynn¹ replikacj¹ wirusa oraz trwale WZW typu B
podwy¿szon¹ aktywnoœæ AlAT w surowicy lub histologicznie potwierdzony, umiark- W: Doroœli. Produkt leczniczy wskazany jest do leczenia przewlek³ego wirusowego
owany do ciê¿kiego, stan zapalny i/lub zw³óknienie w¹troby. W zakresie decyzji o ro- zapalenia w¹troby typu B (HBV) u osób doros³ych z: wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹trozpoczêciu leczenia u dzieci i m³odzie¿y.
Accord Healthcare by, stwierdzon¹ czynn¹ replikacj¹ wirusa, trwale podwy¿szon¹ aktywnoœci¹ aminotransferazy alaninowej (AlAT) i histologicznie potwierdzonym czynnym stanem
100% 91,29 zapalnym i/lub zw³óknieniem w¹troby; niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Zarówno
Entecavir Aurovitas: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt. u Rx-z (1)
B
bezp³. w przypadku wyrównanej czynnoœci w¹troby, jak i niewyrównanej czynnoœci w¹troby, wskazanie to opiera siê na danych z badañ klinicznych u pacjentów nieotrzymu100% 182,57 j¹cych uprzednio analogów nukleozydów z zaka¿eniem HBV i dodatnim lub
Rx-z (2)
Entecavir Aurovitas: tabl. powl. 1 mg - 30 szt. u
B
bezp³. ujemnym wynikiem oznaczenia antygenu HBeAg. W przypadku pacjentów, u którEntecavir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B, Program leko- ych leczenie wirusowego zapalenia w¹troby typu B lamiwudyn¹ nie przynios³o efekwy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u œwiadczenio- tów, szczegó³y patrz ChPL. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie przewlek³ego zaka¿enia
biorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie HBV u nieleczonych wczeœniej analogami nukleozydów dzieci i m³odzie¿y w wieku
zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV (2) Program lekowy: leczenie przewlek³ego 2-18 lat z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, u których stwierdzono czynn¹ replikacj¹
wirusa oraz trwale podwy¿szon¹ aktywnoœæ AlAT w surowicy lub histologicznie poWZW typu B
W: Doroœli. Leczenia przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu B (HBV) u twierdzony, umiarkowany do ciê¿kiego, stan zapalny i/lub zw³óknienie w¹troby. W
osób doros³ych z: wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, stwierdzon¹ czynn¹ replikacj¹ zakresie decyzji o rozpoczêciu leczenia u dzieci i m³odzie¿y, szczegó³y patrz ChPL.
Adamed
wirusa, trwale podwy¿szon¹ aktywnoœci¹ AlAT i histologicznie potwierdzonym czynnym stanem zapalnym i/lub zw³óknieniem w¹troby; niewyrównan¹ czynnoœci¹ Entero Acidolac®: kaps. - 10 szt.
Œ¯ 100% 19,15
w¹troby. Zarówno w przypadku wyrównanej czynnoœci w¹troby, jak i niewyrównanej Saccharomyces boulardii
Polpharma
czynnoœci w¹troby, wskazanie to opiera siê na danych z badañ klinicznych u pacjentów nie otrzymuj¹cych uprzednio analogów nukleozydów z zaka¿eniem HBV i do100% 367,02
®: kaps. o przed³. uwalnianiu 3 mg - 100 szt.
Rx
Entocort
datnim lub ujemnym wynikiem oznaczenia antygenu HBeAg. W przypadku
R(1)
3,56
pacjentów, u których leczenie wirusowego zapalenia w¹troby typu B lamiwudyn¹ nie
przynios³o efektów, szczegó³y patrz ChPL. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie przewlek³ego Budesonide (1) Choroba Leœniowskiego-Crohna WP: Postaæ jelitowa choroby
zaka¿enia HBV u nieleczonych wczeœniej analogami nukleozydów dzieci i m³odzie- przeszczep przeciwko gospodarzowi
¿y w wieku 2-18 lat z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, u których stwierdzono czynn¹ W: Choroba Crohna o ³agodnym lub umiarkowanym nasileniu obejmuj¹ca jelito krêreplikacjê wirusa oraz trwale podwy¿szon¹ aktywnoœæ AlAT w surowicy lub histolo- te i/lub okrê¿nicê wstêpuj¹c¹. Mikroskopowe zapalenie jelita grubego - indukcja regicznie potwierdzony, umiarkowany do ciê¿kiego, stan zapalny i/lub zw³óknienie misji u pacjentów z aktywnym mikroskopowym zapaleniem jelita grubego.
Tillotts Pharma
w¹troby. W zakresie decyzji o rozpoczêciu leczenia u dzieci i m³odzie¿y, szczegó³y
patrz ChPL.
Aurovitas tEntresto: tabl. powl. 24/26 mg - 28 szt. u
Rx 100% 320,58
Rx-z 100%
Rx 100% 633,20
Entecavir Mylan: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt. u
X tEntresto: tabl. powl. 49/51 mg - 56 szt. u
Rx-z 100%
Rx 100% 633,20
Entecavir Mylan: tabl. powl. 1 mg - 30 szt. u
X tEntresto: tabl. powl. 97/103 mg - 56 szt. u
Entecavir
Mylan Sacubitril + Valsartan
Novartis Europharm Limited
100% 430,92
B(1)
bezp³.
100% 861,84
Entecavir Polpharma: tabl. powl. 1 mg - 30 szt. u Rx-z (2)
B
bezp³.
Entecavir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B, Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u œwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie
zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV (2) Program lekowy: leczenie przewlek³ego

Entecavir Polpharma: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt. u Rx-z

100% 6497,82
B(1)
bezp³.
Vedolizumab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna (chLC)
W: Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany do
stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z czynnym wrzodziej¹cym zapaleniem
jelita grubego o nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim, którzy nie reaguj¹ wystarczaj¹co, przestali reagowaæ na leczenie lub nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego lub
antagonistami czynnika martwicy nowotworów-a (TNFa). Choroba Leœniowskie-

Entyvio: inf. [prosz. do przyg. konc.] 300 mg
- 1 fiol. 20 ml u

Rx-z

LEKsykon - Receptariusz

Entyv

go-Crohna. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych
pacjentów z chorob¹ Leœniowskiego-Crohna o nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim, którzy nie reaguj¹ wystarczaj¹co, przestali reagowaæ na leczenie lub nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego lub antagonistami czynnika martwicy nowotworów-a
(TNFa). Zapalenie b³ony œluzowej zbiornika jelitowego. Produkt leczniczy jest
wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z umiarkowanym lub ciê¿kim czynnym przewlek³ym zapaleniem b³ony œluzowej zbiornika jelitowego, u których z powodu wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego wykonano proktokolektomiê z
zespoleniem krêtniczoodbytowym, a odpowiedŸ na antybiotykoterapiê u tych pacjentów by³a niewystarczaj¹ca lub przestali oni reagowaæ na antybiotykoterapiê.
Takeda Polska Sp. z o.o.

100% 3248,91
B(1)
bezp³.
Vedolizumab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna (chLC)
W: Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z czynnym wrzodziej¹cym zapaleniem jelita grubego o nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim, którzy nie reaguj¹
wystarczaj¹co, przestali reagowaæ na leczenie lub nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego lub antagonistami czynnika martwicy nowotworów-a (TNFa). Choroba Leœniowskiego-Crohna. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu
doros³ych pacjentów z chorob¹ Leœniowskiego-Crohna o nasileniu umiarkowanym
lub ciê¿kim, którzy nie reaguj¹ wystarczaj¹co, przestali reagowaæ na leczenie lub
nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego lub antagonistami czynnika martwicy nowotworów-a (TNFa).
Takeda

Rx-z

Entyvio: inj. [roztw.] 108 mg - 2 wstrzyk. 0,68 ml u

tEnvarsus: tabl. o przed³. uwalnianiu 0,75 mg - 30 szt. Rx-z 100% 121,33
u
R(1)
3,74
100% 161,77
R(1)
3,91
100% 483,49
tEnvarsus: tabl. o przed³. uwalnianiu 1 mg - 90 szt. uRx-z (1)
R
3,52
100% 632,56
tEnvarsus: tabl. o przed³. uwalnianiu 4 mg - 30 szt. uRx-z (1)
R
3,66
Tacrolimus (1) Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ szpiku WP:
Stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia
W: Profilaktyka odrzucania przeszczepu u doros³ych biorców allogenicznego przeszczepu nerki lub w¹troby. Leczenie w przypadku odrzucania allogenicznego przeszczepu opornego na leczenie innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi
u doros³ych pacjentów.
Chiesi Farmaceutici

tEnvarsus: tabl. o przed³. uwalnianiu 1 mg - 30 szt. uRx-z

Epanutin Parenteral®: inj. [roztw.] 50 mg/ml
- 5 amp. 5 ml u

Lz 100%

Phenytoin

-

Upjohn EESV

³aczek. Po podawaniu epirubicyny do pêcherza moczowego stwierdzono jej korzystne dzia³anie w leczeniu nastêpuj¹cych chorób: raka pêcherza moczowego z
komórek nab³onka przejœciowego, raka in situ pêcherza moczowego. Dopêcherzowe podanie epirubicyny po wyciêciu przezcewkowym raka pêcherza moczowego
stanowi element leczenia zapobiegaj¹cego wznowiê procesu nowotworowego.
Ebewe Pharma GmbH

100%
9,98
R(1)
4,74
100% 19,04
Rx (1)
Epitoram: tabl. powl. 50 mg - 28 szt. u
R
5,36
100% 36,15
Rx (1)
Epitoram: tabl. powl. 100 mg - 28 szt. u
R
5,60
100% 68,93
Rx (1)
Epitoram: tabl. powl. 200 mg - 28 szt. u
R
4,63
Topiramate (1) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespó³ Tourette’a
W: Monoterapia czêœciowych napadów padaczkowych, z wtórnym uogólnieniem
lub bez oraz pierwotnie uogólnionych napadów kloniczno-tonicznych u osób doros³ych, m³odzie¿y i dzieci powy¿ej 6 lat. Terapia uzupe³niaj¹ca u dzieci (2 lata i powy¿ej), m³odzie¿y i osób doros³ych z czêœciowymi napadami padaczkowymi z wtórnym
uogólnieniem lub bez albo z pierwotnie uogólnionymi napadami padaczkowymi toniczno-klonicznymi oraz w leczeniu napadów padaczkowych zwi¹zanych z zespo³em Lennoxa-Gastauta. Topiramat jest wskazany w zapobieganiu migrenie u
doros³ych po dok³adnym rozwa¿eniu innych alternatywnych metod leczenia. TopiraAurovitas
mat nie jest zalecany w leczeniu ostrego bólu g³owy.

Epitoram: tabl. powl. 25 mg - 28 szt. u

100%

Rx-z

[roztw.] 25 mg/ml - 10 amp. 1 ml
Ephedrine hydrochloride

Polfa Warszawa

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Epiduo®: ¿el (1 mg+ 25 mg)/g - 1 tuba 15 g
Epiduo®: ¿el (1 mg+ 25 mg)/g - 1 poj. 15 g z pompk¹
Epiduo®: ¿el (1 mg+ 25 mg)/g - 1 tuba 30 g
Adapalene + Benzoyl peroxide

Benzoyl peroxide + Adapalene

Rx 100%
Rx 100%

57,15
76,65

Neuraxpharm Arzneimittel

EpiPen Jr.: inj. [roztw.] 0,15 mg - 1 wstrzyk. 2 ml u
Epinephrine

Rx 100% 294,72
Mylan Healthcare

EpiPen Senior: inj. [roztw.] 0,3 mg - 1 wstrzyk. 2 ml u Rx 100% 294,72
Epinephrine

Epirubicin Accord: inf./inj. [roztw.] 2 mg/ml
- 1 fiol. 10 ml u
Epirubicin Accord: inf./inj. [roztw.] 2 mg/ml - 1 fiol. 5 ml
u
Epirubicin Accord: inf./inj. [roztw.] 2 mg/ml
- 1 fiol. 25 ml u
Epirubicin Accord: inf./inj. [roztw.] 2 mg/ml
- 1 fiol. 50 ml u NOWOŒÆ

Mylan Healthcare

Lz 100%

Rx C(1)

Rx-z 100%
Rx-z 100%

X
X

ViiV Healthcare

Rx 100%
Rx 100%

31,00
37,00

Eplerenone
Bausch Health
47,19
X Eplerenon Medical Valley: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. Rx 100% 28,00
84,99 Eplerenon Medical Valley: tabl. powl. 50 mg - 30 szt. Rx 100% 34,00
Mercapharm
Galderma Eplerenone

Galderma

Epigapent: tabl. powl. 600 mg - 100 szt. u
Epigapent: tabl. powl. 800 mg - 100 szt. u
Gabapentin

Eplenocard: tabl. powl. 50 mg - 30 szt. u

100% 44,46
30%(1) 15,33
Sitagliptin + Metformin hydrochloride (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z
metformin¹: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w
maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c >7% (przez co najmniej 3 miesi¹ce)
W: U doros³ych pacjentów z cukrzyc¹ typu 2: lek wskazany jest do stosowania, oprócz diety i æwiczeñ fizycznych, w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów z glikemi¹ niedostatecznie wyrównan¹ podczas stosowania maksymalnej tolerowanej
dawki metforminy w monoterapii, lub u pacjentów ju¿ leczonych sytagliptyn¹ w skojarzeniu z metformin¹. Lek wskazany jest do stosowania w skojarzeniu z pochodn¹
sulfonylomocznika (tj. w leczeniu potrójnie skojarzonym), oprócz diety i æwiczeñ fizycznych, u pacjentów z glikemi¹ niedostatecznie wyrównan¹ podczas stosowania
maksymalnej tolerowanej dawki metforminy i pochodnej sulfonylomocznika. Lek
jest wskazany w leczeniu potrójnie skojarzonym z agonist¹ receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów typu gamma (PPARg) (np. tiazolidynedionem)
oprócz diety i æwiczeñ fizycznych, u pacjentów z glikemi¹ niedostatecznie wyrównan¹ podczas stosowania maksymalnej tolerowanej dawki metforminy i agonisty receptora PPARg. Lek jest tak¿e wskazany do stosowania jako lek uzupe³niaj¹cy
podanie insuliny (tj. w leczeniu potrójnie skojarzonym) wraz z diet¹ i æwiczeniami fizycznymi w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów, u których stosowanie sta³ej
dawki insuliny i metforminy nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii.

Rx 100% 57,99 Eprocliv: tabl. powl. 50/1000 mg - 56 szt. NOWOŒÆ
Rx 100% 125,00

Epiduo® Forte: ¿el 0,3%+ 2,5% - 1 poj. 15 g
Epiduo® Forte: ¿el 0,3%+ 2,5% - 1 poj. 30 g

-

100% 26,08
Lz (1)
B
bezp³.
100% 130,41
Lz (1)
B
bezp³.
100% 260,82
Lz (1)
B
bezp³. Equoral: kaps. elastyczne 25 mg - 50 szt. u

Epirubicin hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.23.
W: Epirubicyna jest stosowana w leczeniu wielu stanów nowotworowych, w tym: raka piersi, raka ¿o³¹dka. Korzystne dzia³anie epirubicyny podawanej dopêcherzowo
w leczeniu: brodawczakowego raka pêcherza moczowego z komórek nab³onka przejœciowego; raka in situ pêcherza moczowego; w profilaktyce nawrotów powierzchownego raka pêcherza moczowego po resekcji przezcewkowej. Accord Healthcare

Epirubicin-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 2 mg/ml Lz 100% 28,35
- 1 fiol. 5 ml u
B(1)
bezp³.
Epirubicin-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 2 mg/ml Lz 100% 141,75
(1)
- 1 fiol. 25 ml u
B
bezp³.
Epirubicin-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 2 mg/ml Lz 100% 283,50
- 1 fiol. 50 ml u
B(1)
bezp³.
Epirubicin-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 2 mg/ml Lz 100% 567,00
- 1 fiol. 100 ml u
B(1)
bezp³.
Epirubicin hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.23.
W: Epirubicyna stosowana jest w leczeniu szeregu chorób nowotworowych, w tym:
raka piersi, raka jajnika, raka ¿o³¹dka, raka p³uca, raka g³owy i szyi; raka okrê¿nicy i
odbytnicy, szpiczaka mnogiego, z³oœliwych ch³oniaków nieziarniczych, ostrych bia-

s³ych i dzieci, wywo³any przez choroby k³êbuszków nerkowych, takie jak: nefropatie
z minimalnymi zmianami, ogniskowe i segmentowe stwardnienie k³êbuszków lub
b³oniaste zapalenie k³êbuszków nerkowych. Preparat mo¿e byæ stosowany do wywo³ania remisji i jej utrzymania. Mo¿e te¿ byæ u¿yty do podtrzymania remisji wywo³anej steroidami, co pozwala na wycofanie steroidów z leczenia. Reumatoidalne zapalenie stawów: leczenie ciê¿kiego, czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów.
£uszczyca: leczenie ciê¿kiej ³uszczycy u pacjentów, u których konwencjonalne metody leczenia s¹ nieskuteczne lub niewskazane. Atopowe zapalenie skóry: preparat
jest wskazany u pacjentów z ciê¿kim atopowym zapaleniem skóry, u których konieczne jest leczenie ogólne. WP: Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone
w ChPL; zespó³ Alporta z bia³komoczem u dzieci do 18 r¿.; anemia aplastyczna u
dzieci do 18 r¿.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 r¿.; aplazja lub hipoplazja
szpiku kostnego; bia³aczka z du¿ych granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja
uk³adu czerwonokrwinkowego; zespó³ aktywacji makrofagów; zespó³ hemofagocytowy; ma³op³ytkowoœæ oporna na leczenie; zespó³ mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek
Teva Pharmaceuticals Polska

100% 301,56
R(1)
3,20
Ciclosporin (1) W: Przeszczepianie. Przeszczepianie narz¹dów mi¹¿szowych:
zapobieganie odrzuceniu przeszczepu po alogenicznej transplantacji nerek, w¹troby, serca, serca i p³uc, p³uc lub trzustki. Leczenie odrzucania przeszczepu u pacjentów uprzednio otrzymuj¹cych inne leki immunosupresyjne. Przeszczepianie szpiku:
zapobieganie odrzuceniu przeszczepu po alogenicznej transplantacji szpiku. Zapobieganie lub leczenie choroby “przeszczep przeciw gospodarzowi” (ang. GVHD).
Wskazania pozatransplantacyjne. Endogenne zapalenie b³ony naczyniowej oka:
czynne, zagra¿aj¹ce utrat¹ wzroku zapalenie b³ony naczyniowej poœredniego lub
tylnego odcinka oka pochodzenia niezakaŸnego, gdy leczenie konwencjonalne jest
nieskuteczne lub powoduje ciê¿kie dzia³ania niepo¿¹dane. Zapalenie b³ony naczyniowej oka w chorobie Behçet’a z nawracaj¹cymi zaostrzeniami i zajêciem siatkówki.
Zespó³ nerczycowy: steroidozale¿ny i steroidooporny zespó³ nerczycowy u doros³ych i dzieci, wywo³any przez choroby k³êbuszków nerkowych, takie jak: nefropatie
z minimalnymi zmianami, ogniskowe i segmentowe stwardnienie k³êbuszków lub
b³oniaste zapalenie k³êbuszków nerkowych. Preparat mo¿e byæ stosowany do wywo³ania remisji i jej utrzymania. Mo¿e te¿ byæ u¿yty do podtrzymania remisji wywo³anej steroidami, co pozwala na wycofanie steroidów z leczenia. Reumatoidalne zapalenie stawów: leczenie ciê¿kiego, czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów.
£uszczyca: leczenie ciê¿kiej ³uszczycy u pacjentów, u których konwencjonalne metody leczenia s¹ nieskuteczne lub niewskazane. Atopowe zapalenie skóry: preparat
jest wskazany u pacjentów z ciê¿kim atopowym zapaleniem skóry, u których konieczne jest leczenie ogólne. WP: Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone
w ChPL; zespó³ Alporta z bia³komoczem u dzieci do 18 r¿.; anemia aplastyczna u
dzieci do 18 r¿.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 r¿.; aplazja lub hipoplazja
szpiku kostnego; bia³aczka z du¿ych granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja
uk³adu czerwonokrwinkowego; zespó³ aktywacji makrofagów; zespó³ hemofagocytowy; ma³op³ytkowoœæ oporna na leczenie; zespó³ mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek Delfarma

Equoral - (IR): roztw. doust. 100 mg/ml - but. 50 ml u Rx

13,16
bezp³.
R(2)
4,50
100% 24,81
(1)
Rx C
Epitrigine 100 mg: tabl. 100 mg - 30 szt. u
bezp³.
R(2)
4,30
Lamotrigine (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrêbie OUN - postêpowanie wspomagaj¹ce; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka. Doroœli i m³odzie¿ 13 lat i powy¿ej: leczenie skojarzone lub monoterapia napadów czêœciowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych;
napady zwi¹zane z zespo³em Lennox-Gastaut. Lamotrygina jest stosowana w leczeniu skojarzonym, ale równie¿ mo¿e byæ lekiem przeciwpadaczkowym (AED) rozpoczynaj¹cym terapiê w zespole Lennox-Gastaut. Doroœli i m³odzie¿ 2-12 lat:
leczenie skojarzone napadów czêœciowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych i napadów zwi¹zanych z zespo³em Lennox-Gastaut, monoterapia w
typowych napadach nieœwiadomoœci. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Pacjenci 18 lat i powy¿ej: zapobieganie epizodom depresji u pacjentów z zaburzeniami
afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody depres®
yjne. Lamotrygina nie jest wskazana w doraŸnym leczeniu epizodów manii lub de- Erbitux : inf. [roztw.] 5 mg/ml - 1 fiol. 20 ml
presji.
+pharma Polska

Epitrigine 50 mg: tabl. 50 mg - 30 szt. u

100% 39916,80
B(1)
bezp³.
Sofosbuvir + Velpatasvir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu
C terapi¹ bezinterferonow¹
Epivir: tabl. powl. 150 mg - 60 szt.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu przewlek³ego wirusoEpivir: tabl. powl. 300 mg - 30 szt.
wego zapalenia w¹troby typu C (pWZW C) u doros³ych.
Gilead Sciences Poland
Lamivudine
Ephedrinum hydrochloricum WZF: inj. dom./podsk. Rx 100% 31,90
Eplenocard: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u

tEpclusa: tabl. powl. 400 mg+ 100 mg - 28 szt.

Rx

Rx

Sandoz GmbH

100% 67,12
Rx (1)
R
3,38
100% 133,87
Rx (1)
Equoral: kaps. elastyczne 50 mg - 50 szt. u
R
3,20
100% 267,95
Rx (1)
Equoral: kaps. elastyczne 100 mg - 50 szt. u
R
3,41
100% 310,64
Rx
Equoral: roztw. doust. 100 mg/ml - 1 but. 50 ml u
R(1)
3,20
Ciclosporin (1) W: Przeszczepianie. Przeszczepianie narz¹dów mi¹¿szowych:
zapobieganie odrzuceniu przeszczepu po alogenicznej transplantacji nerek, w¹troby, serca, serca i p³uc, p³uc lub trzustki. Leczenie odrzucania przeszczepu u pacjentów uprzednio otrzymuj¹cych inne leki immunosupresyjne. Przeszczepianie szpiku:
zapobieganie odrzuceniu przeszczepu po alogenicznej transplantacji szpiku. Zapobieganie lub leczenie choroby “przeszczep przeciw gospodarzowi” (ang. GVHD).
Wskazania pozatransplantacyjne. Endogenne zapalenie b³ony naczyniowej oka:
czynne, zagra¿aj¹ce utrat¹ wzroku zapalenie b³ony naczyniowej poœredniego lub
tylnego odcinka oka pochodzenia niezakaŸnego, gdy leczenie konwencjonalne jest
nieskuteczne lub powoduje ciê¿kie dzia³ania niepo¿¹dane. Zapalenie b³ony naczyniowej oka w chorobie Behçet’a z nawracaj¹cymi zaostrzeniami i zajêciem siatkówki.
Zespó³ nerczycowy: steroidozale¿ny i steroidooporny zespó³ nerczycowy u doro-

51

100% 804,01
B(1)
bezp³.
100% 4020,03
®
Rx-z (1)
Erbitux : inf. [roztw.] 5 mg/ml - 1 fiol. 100 ml
B
bezp³.
Cetuximab (1) Program lekowy: leczenie p³askonab³onkowego raka narz¹dów
g³owy i szyi w skojarzeniu z radioterapi¹ w miejscowo zaawansowanej chorobie,
Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
W: Lek jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami,
wykazuj¹cym ekspresjê receptora nab³onkowego czynnika wzrostu (EGFR), z genem KRAS typu dzikiego: w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na irynotekanie, w
leczeniu 1-szego rzutu w skojarzeniu z FOLFOX, w monoterapii u pacjentów po niepowodzeniu leczenia chemioterapi¹ opart¹ na oksaliplatynie oraz irynotekanie, i u
których wystêpuje nietolerancja irynotekanu. Szczegó³y, patrz ChPL. Lek jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem p³askonab³onkowym w obrêbie g³owy i szyi w
skojarzeniu z radioterapi¹ w miejscowo zaawansowanej chorobie, w skojarzeniu z
chemioterapi¹ opart¹ na platynie w chorobie nawracaj¹cej i/lub z przerzutami.

Rx-z

Merck

Erdomed®: kaps. 300 mg - 10 szt.
Erdomed®: kaps. 300 mg - 20 szt.
Erdomed®: prosz. do przyg. zaw. doust. 35 mg/ml
- 1 but. 100 ml

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Erdosteine

15,20
25,70
22,20
ANGELINI

100% 1077,30
B(1)
bezp³.
100% 2154,60
Rx-z (1)
tErelzi: inj. [roztw.] 50 mg - 4 amp.-strzyk.
B
bezp³.
100% 2154,60
Rx-z (1)
tErelzi: inj. [roztw.] 50 mg - 4 wstrzyk. 1 ml
B
bezp³.
Etanercept (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol
pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian
radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich
postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy
plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z
ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK),
Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program
lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o
przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt w po³¹czeniu z metotreksatem jest
wskazany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, o przebiegu
umiarkowanym do ciê¿kiego, w przypadkach, gdy stosowanie przeciwreumatycznych leków modyfikuj¹cych przebieg choroby, w tym metotreksatu (o ile nie jest
przeciwwskazany), jest niewystarczaj¹ce. Produkt mo¿e byæ stosowany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub gdy dalsze leczenie metotreksatem
jest nieodpowiednie. Produkt jest równie¿ wskazany w leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, nieleczonych
wczeœniej metotreksatem. Etanercept stosowany pojedynczo lub w po³¹czeniu z
metotreksatem powodowa³ spowolnienie postêpu zwi¹zanego z uszkodzeniem
struktury stawów, wykazane w badaniu rentgenowskim oraz poprawê sprawnoœci fizycznej. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS). Leczenie wielostawowego zapalenia stawów (z obecnoœci¹ lub bez obecnoœci czynnika
reumatoidalnego) oraz rozwiniêtego sk¹postawowego zapalenia stawów u dzieci i

tErelzi: inj. [roztw.] 25 mg - 4 amp.-strzyk. 0,5 ml

Rx-z

52

LEKsykon - Receptariusz

Erfin

m³odzie¿y w wieku od 2 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów u m³odzie¿y w wieku od 12 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej
odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie
zapalenia stawów na tle zapalenia przyczepów œciêgnistych u m³odzie¿y w wieku od
12 lat w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi lub potwierdzonej nietolerancji na
tradycyjne leczenie. Lek nie by³ badany u dzieci poni¿ej 2 r¿. £uszczycowe zapalenie stawów. Leczenie czynnego i postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów
u doros³ych w przypadkach, gdy wczeœniejsze stosowanie leków przeciwreumatycznych modyfikuj¹cych przebieg choroby, by³o niewystarczaj¹ce. Wykazano, ¿e etanercept powodowa³ poprawê sprawnoœci fizycznej u pacjentów z ³uszczycowym
zapaleniem stawów oraz spowolnienie postêpu uszkodzenia stawów obwodowych,
potwierdzone w badaniu rentgenowskim u pacjentów z wielostawowym symetrycznym podtypem choroby. Osiowa spondyloartropatia. Zesztywniaj¹ce zapalenie
stawów krêgos³upa (ZZSK). Leczenie doros³ych z ciê¿kim, czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa w przypadkach niewystarczaj¹cej odpowiedzi na terapiê konwencjonaln¹. Osiowa spondyloartropatia bez zmian
radiologicznych. Leczenie doros³ych z ciê¿k¹ postaci¹ osiowej spondyloartropatii
bez zmian radiologicznych z obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia, w
tym zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego (ang. CRP) i/lub zmianami w
badaniu rezonansu magnetycznego (MR), którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ. £uszczyca zwyk³a (plackowata). Leczenie doros³ych z ³uszczyc¹
zwyk³¹ (plackowat¹) o przebiegu umiarkowanym do ciê¿kiego, którzy nie odpowiedzieli na leczenie lub maj¹ przeciwwskazania do leczenia, lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne formy terapii uk³adowej w³¹czaj¹c cyklosporynê, metotreksat lub
naœwietlenie ultrafioletem A z wykorzystaniem psoralenów (PUVA). £uszczyca
zwyk³a (plackowata) u dzieci i m³odzie¿y. Leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od
6 lat z przewlek³¹, ciê¿k¹ postaci¹ ³uszczycy zwyk³ej (plackowatej), które nieadekwatnie odpowiadaj¹ na dotychczasowe leczenie lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne terapie uk³adowe lub fototerapie.
Sandoz GmbH

Erfin®: tabl. 250 mg - 14 szt.

Erlotinib Zentiva: tabl. powl. 25 mg - 30 szt.
Erlotinib Zentiva: tabl. powl. 100 mg - 30 szt.
Erlotinib Zentiva: tabl. powl. 150 mg - 30 szt.

Erlotinib (1) Chemioterapia ICD-10: C.81.
W: Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP). Produkt leczniczy wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów zniedrobnokomórkowym rakiem p³uca
(NDRP) miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z aktywuj¹cymi mutacjami
EGFR. Produkt leczniczy tak¿e wskazany w terapii podtrzymuj¹cej u pacjentów z
miejscowo zaawansowanym NDRP lub z NDRP z przerzutami, z aktywuj¹cymi mutacjami EGFR, u których nast¹pi³a stabilizacja choroby po chemioterapii pierwszego
rzutu. Produkt leczniczy tak¿e wskazany w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym NDRP lub NDRP z przerzutami, u których dosz³o do niepowodzenia
leczenia po uprzednim zastosowaniu co najmniej jednego schematu chemioterapii.
Zastosowanie produktu leczniczego pacjentów z nowotworami bez mutacji aktywuj¹cych EGFR jest wskazane tylko wtedy, gdy inne opcje leczenia uznane s¹ za nieodpowiednie. Przy przepisywaniu produktu leczniczego wzi¹æ pod uwagê czynniki
zwi¹zane z wyd³u¿eniem prze¿ycia. Nie wykazano korzyœci, co do czasu prze¿ycia
ani innych istotnych klinicznie skutków leczenia u pacjentów z nowotworami, w których w badaniu immunohistochemicznym (IHC) nie stwierdzano ekspresji receptora
dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Rak trzustki. Produkt leczniczy skojarzeniu z gemcytabin¹ jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem trzustki z przerzutami. Przy przepisywaniu produktu leczniczego wzi¹æ pod uwagê czynniki
zwi¹zane z wyd³u¿eniem prze¿ycia. Nie wykazano korzyœci co do czasu prze¿ycia u
Zentiva
pacjentów z chorob¹ miejscowo zaawansowan¹.

100% 26,05 Ertapenem Fresenius Kabi: inf./inj. [konc. do przyg.
roztw.] 1 g - 10 fiol. u
Rx 50%(1) 14,78
Ertapenem
(2)

Rx 100%

Erwinase: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 10000 j.m./fiol.
- 5 fiol. u

Lz 100%

S
bezp³.
100% 49,79
Rx 50%(1) 27,24
Erfin®: tabl. 250 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Terbinafine (1) W: Zaka¿enia grzybicze skóry (pachwin, innych pc., stóp, ow³osionej skóry g³owy) wywo³ane przez dermatofity z rodzaju Trichophyton, Microsporum
canis i Epidermophyton floccosum, gdy leczenie jest uzasadnione ze wzglêdu na
umiejscowienie i rozleg³oœæ zaka¿enia. Grzybica paznokci wywo³ana przez dermatofity. Uwaga: terbinafina stosowana doustnie nie jest skuteczna w leczeniu ³upie¿u
pstrego. (2) Pacjenci 75+
Polfarmex
100%
5,61
50%(1)
2,81
Ergotamine (1) W: Zapobieganie i zwalczanie naczyniowych bólów g³owy, w³¹cznie z bólami migrenowymi i bólami klasterowymi.
Filofarm

Ergotaminum Filofarm®: tabl. dra¿. 1 mg - 20 szt. u Rx

Crisantaspase

Erythromycinum TZF: tabl. powl. 200 mg - 16 szt.
Erythromycin

tEsbriet: kaps. twarde 267 mg - 63 szt. u
tEsbriet: kaps. twarde 267 mg - 252 szt. u

Janssen-Cilag International N.V.

tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
tabl. powl. 10 mg - 4 szt.
tabl. powl. 20 mg - 2 szt.
tabl. powl. 20 mg - 4 szt.
tabl. powl. 20 mg - 8 szt.

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

Tadalafil

Erlotinib Krka: tabl. powl. 100 mg - 30 szt.
Erlotinib Krka: tabl. powl. 150 mg - 30 szt.

100%
100%
100%
100%
100%

76,61
35,51
28,18
46,71
68,23
Polpharma

Escitalopram Bluefish: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
Escitalopram Bluefish: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
Escitalopram

Escitalopram Genoptim: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
Escitalopram

Escitil: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
Escitil: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.

100% 756,00
Escitalopram
B(1)
bezp³.
100% 1134,00
Rx-z (1)
Esetin: tabl. 10 mg - 30 szt.
B
bezp³.

Rx-z

Erlotinib hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.81.
W: Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP). Produkt leczniczy wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów zniedrobnokomórkowym rakiem p³uca
(NDRP) miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z aktywuj¹cymi mutacjami
EGFR. Produkt leczniczy tak¿e wskazany w terapii podtrzymuj¹cej u pacjentów z
miejscowo zaawansowanym NDRP lub z NDRP z przerzutami, z aktywuj¹cymi mutacjami EGFR, u których nast¹pi³a stabilizacja choroby po chemioterapii pierwszego
rzutu. Produkt leczniczy tak¿e wskazany w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym NDRP lub NDRP z przerzutami, u których dosz³o do niepowodzenia
leczenia po uprzednim zastosowaniu co najmniej jednego schematu chemioterapii.
Zastosowanie produktu leczniczego pacjentów z nowotworami bez mutacji aktywuj¹cych EGFR jest wskazane tylko wtedy, gdy inne opcje leczenia uznane s¹ za nieodpowiednie. Przy przepisywaniu produktu leczniczego wzi¹æ pod uwagê czynniki
zwi¹zane z wyd³u¿eniem prze¿ycia. Nie wykazano korzyœci, co do czasu prze¿ycia
ani innych istotnych klinicznie skutków leczenia u pacjentów z nowotworami, w których w badaniu immunohistochemicznym (IHC) nie stwierdzano ekspresji receptora
dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Rak trzustki. Produkt leczniczy skojarzeniu z gemcytabin¹ jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem trzustki z przerzutami. Przy przepisywaniu produktu leczniczego wzi¹æ pod uwagê czynniki
zwi¹zane z wyd³u¿eniem prze¿ycia. Nie wykazano korzyœci co do czasu prze¿ycia u
pacjentów z chorob¹ miejscowo zaawansowan¹.
Krka

Esomeprazole Adamed: inj./inf. [prosz. do przyg.
roztw.] 40 mg - 1 fiol.
Esomeprazole Polpharma: inj./inf. [prosz. do przyg.
roztw.] 40 mg - 10 fiol. u

17,20

Rx-z 100%
Rx-z 100%

24,00
31,28
46,90

Actavis Group PTC ehf.

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

13,31
18,15

Bluefish Pharma

Rx 100%

15,12

Synoptis Pharma

Rx 100%
Rx 100%

23,56
50,54
Egis

100% 22,82
Rx 30%(1) 13,20
S(2)
bezp³.
Ezetimibe (1) Hipercholesterolemia LDL-C powy¿ej 130 mg/dl utrzymuj¹ca siê pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieñcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby mia¿d¿ycowej, hipercholesterolemii rodzinnej (2) Pacjenci 75+
W: Hipercholesterolemia pierwotna. Lek podawany w skojarzeniu z inhibitorem reduktazy HMG-CoA (statyn¹) jest wskazany do stosowania jako produkt leczniczy
wspomagaj¹cy wraz z diet¹ u pacjentów z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹ (heterozygotyczn¹ rodzinn¹ lub nierodzinn¹), u których nie jest mo¿liwe odpowiednie
zmniejszenie stê¿enia lipidów przy zastosowaniu samej statyny. Lek w monoterapii
jest wskazany do stosowania jako produkt leczniczy wspomagaj¹cy wraz z diet¹ u
pacjentów z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹ (heterozygotyczn¹ rodzinn¹ lub nierodzinn¹), u których stosowanie statyny jest niewskazane lub lek ten nie jest tolerowany. Zapobieganie wyst¹pieniu incydentów sercowo-naczyniowych. Lek
podawany dodatkowo u pacjentów wczeœniej leczonych statyn¹ lub w³¹czany do leczenia jednoczeœnie ze statyn¹ jest wskazany do stosowania, w celu zmniejszenia
ryzyka wyst¹pienia incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorob¹ wieñcow¹ (ang. CHD) i ostrym zespo³em wieñcowym w wywiadzie (ang. ACS). Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna. Lek w skojarzeniu ze statyn¹ jest
wskazany do stosowania jako produkt leczniczy wspomagaj¹cy wraz z diet¹ u pacjentów z homozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹. U pacjentów mog¹ byæ równie¿ stosowane dodatkowe metody leczenia (np. afereza LDL).
S Lab

32,19
38,52
Polpharma

Estradiol + Norethisterone (sta³e dawki)

X
X

Novartis Pharma

Rx 100%
Rx 100%

12,68
12,32

 Estazolam Polfarmex: tabl. 2 mg - 20 szt. ±
 Estazolam Polfarmex: tabl. 2 mg - 28 szt. ±

Rx 100%
Rx 100%

11,52
14,32

Estazolam TZF:

tabl. 2 mg - 20 szt. ±

Rx 100%

10,48

tabl. 2 mg - 28 szt. ±

Rx 100%

10,92

 Estazolam Espefa: tabl. 2 mg - 20 szt. ±
 Estazolam Espefa: tabl. 2 mg - 28 szt. ±

Estazolam TZF:

Espefa

Polfarmex

Estazolam

Estmar: tabl. 0,02 mg+ 0,15 mg - 21 szt.
Estmar: tabl. 0,03 mg+ 0,15 mg - 21 szt.

Polfa Tarchomin SA

Rx 100%
Rx 100%

Ethinylestradiol + Desogestrel

Estradiol hemihydrate

Estreva®: ¿el 1 mg/g - 1 tuba 50 g z dozownikiem

14,90
14,90
Zentiva

Estraderm® MX 25: system transdermalny 25 µg/24 h Rx 100%
- 6 szt.
Estraderm® MX 50: system transdermalny 50 µg/24 h Rx 100%
- 6 szt.
Estraderm® MX 100: system transdermalny
Rx 100%
100 µg/24 h - 6 szt.

15,24
18,49
26,15

Novartis Pharma

Rx 100%

34,00

Theramex Ireland Limited

100% 15,65
30%(1)
4,70
100% 13,38
Rx
Estrofem® mite: tabl. powl. 1 mg - 28 szt.
(1)
30%
7,90
Estradiol hemihydrate (1) W: Hormonalna terapia zastêpcza (HTZ) w celu leczenia objawów spowodowanych niedoborem estrogenów u kobiet po menopauzie.
Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania g³ównie u kobiet z usuniêt¹ macic¹,
a wiêc niewymagaj¹cych stosowania z³o¿onej terapii estrogenowo-progestagenowej. Doœwiadczenie w leczeniu kobiet powy¿ej 65 lat jest ograniczone. WP: TransNovo Nordisk
seksualizm (F64.0)

13,50
14,90
22,00 Etadron: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u

Aurovitas

Rx 100%
Rx 100%

Polpharma

Rx 100%
Rx 100%

Estalis® 50/140: system transdermalny 50 µg+ 140 µg Rx 100%
- 8 szt.
Estalis® 50/250: system transdermalny 50 µg+ 250 µg Rx 100%
- 8 szt.

®
12,90 Estrofem : tabl. powl. 2 mg - 28 szt.

G.L. Pharma Poland

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Rx 100% 237,60

Eplerenone

58,45 Estradiol hemihydrate

Gedeon Richter

Rx 100%

X
Adamed

Esomeprazole

Espiro: tabl. powl. 25 mg - 30 szt.
Espiro: tabl. powl. 50 mg - 30 szt.

14,00
29,00
43,00
31,00
49,00

G.L. Pharma Poland

Rx 100%

X Estazolam

Polfa Tarchomin SA

Rx 100%

100%
100%
100%
100%
100%

Esomeprazole

Eusa Pharma

Rx 100%

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

X Estazolam

Fresenius Kabi

X
X
100% 1828,58
Rx-z (1)
tEsbriet: tabl. powl. 267 mg - 63 szt. u
B
bezp³.
100% 7314,30
Rx-z
tEsbriet: tabl. powl. 267 mg - 252 szt. u
B(1)
bezp³.
100% 7314,30
Rx-z (1)
tEsbriet: tabl. powl. 801 mg - 84 szt. u
B
bezp³.
Pirfenidone (1) Program lekowy: leczenie idiopatycznego w³óknienia p³uc
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³agodnej do umiarkowanej postaci
idiopatycznego w³óknienia p³uc (ang. IPF) u osób doros³ych.
Roche Registration

100% 18138,3
3
Rx-z
tErivedge: kaps. twarde 150 mg - 28 szt.
B(1)
bezp³.
Vismodegib (1) Program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem
®
W: Lek jest wskazany do stosowania u doros³ych, u których stwierdzono: objawowe- Escapelle : tabl. 1500 µg - 1 szt.
go raka podstawnokomórkowego z przerzutami; miejscowo zaawansowanego raka Levonorgestrel
podstawnokomórkowego niespe³niaj¹cego kryteriów leczenia chirurgicznego lub ra- Escipram: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
dioterapii.
Roche Registration
Escitalopram
100% 15195,6 Escitalopram Actavis: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
0
Rx-z
tErleada: tabl. powl. 60 mg - 120 szt. u
B(1)
bezp³. Escitalopram Actavis: tabl. powl. 15 mg - 28 szt.
Apalutamid (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka gruczo³u Escitalopram Actavis: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
krokowego
Escitalopram
W: Produkt leczniczy jest wskazany: u doros³ych mê¿czyzn w leczeniu opornego na
kastracjê raka gruczo³u krokowego bez przerzutów (ang. non-metastatic castration Escitalopram Aurovitas: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
resistant prostate cancer, nmCRPC), z du¿ym ryzykiem wyst¹pienia przerzutów; u Escitalopram Aurovitas: tabl. powl. 15 mg - 28 szt.
doros³ych mê¿czyzn w leczeniu raka gruczo³u krokowego z przerzutami, wra¿liwego
na hormony (ang. metastatic hormone sensitive prostate cancer, mHSPC) w skojar- Escitalopram Aurovitas: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
zeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. Androgen Deprivation Therapy, ADT). Escitalopram

Erlis:
Erlis:
Erlis:
Erlis:
Erlis:

100% 408,24  Esogno: tabl. powl. 1 mg - 7 szt. ±
B(1)
bezp³.  Esogno: tabl. powl. 1 mg - 28 szt. ±
100% 757,13  Esogno: tabl. powl. 2 mg - 28 szt. ±
Rx-z (1)
B
bezp³.  Esogno: tabl. powl. 3 mg - 14 szt. ±
100% 1134,00  Esogno: tabl. powl. 3 mg - 28 szt. ±
Rx-z (1)
B
bezp³. Eszopiclone

Rx-z

Rx

100% 74,89
B(1)
19,52
Exemestane (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i
HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych ni¿ w ChPL
W: Eksemestan jest wskazany w leczeniu uzupe³niaj¹cym u kobiet po menopauzie
z inwazyjnym wczesnym rakiem piersi z obecnoœci¹ receptorów estrogenowych po
2-3 latach pocz¹tkowego leczenia uzupe³niaj¹cego tamoksyfenem. Eksemestan
jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po naturalnej lub
wywo³anej leczeniem menopauzie, u których choroba postêpuje po zastosowaniu
terapii przeciwestrogenowej. Nie wykazano skutecznoœci eksemestanu u pacjentek, u których nie wykryto receptorów estrogenowych w komórkach guza.
Krka

Rx

100%

16,77
5,25
S(2)
bezp³.
100% 29,82
Rx R(1)
Etform: tabl. powl. 1000 mg - 120 szt.
6,78
S(2)
bezp³.
100% 10,22
Rx R(1)
Etform 500: tabl. powl. 500 mg - 60 szt.
6,06
S(2)
bezp³.
100% 15,07
Rx R(1)
Etform 500: tabl. powl. 500 mg - 90 szt.
7,23
S(2)
bezp³.
100% 14,48
Rx R(1)
Etform 850: tabl. powl. 850 mg - 60 szt.
5,17
S(2)
bezp³.
100% 20,98
Rx R(1)
Etform 850: tabl. powl. 850 mg - 90 szt.
6,29
S(2)
bezp³.
Metformin hydrochloride (1) Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przypadkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹, gdy

Etform: tabl. powl. 1000 mg - 60 szt.

Rx R(1)

LEKsykon - Receptariusz

za pomoc¹ samej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owej kontroli
glikemii. U doros³ych preparat mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z
innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi b¹dŸ insulin¹. U dzieci powy¿ej 10
lat i u m³odzie¿y lek mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z insulin¹. U
pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 i z nadwag¹, leczonych metformin¹ jako lekiem 1-ego
rzutu po niepowodzeniu leczenia sam¹ diet¹, wykazano zmniejszenie czêstoœci powik³añ cukrzycy.
Sandoz GmbH
100%

Etform SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 30 szt.

Rx R(1)

- 10 szt.
Etopiryna® Extra: tabl. 250 mg+ 200 mg+ 50 mg
- 20 szt.

Rx

100%
7,97
R(1)
5,48
100% 46,73
Rx (2)
Etiagen: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u
R
4,39
100% 89,03
Rx
Etiagen: tabl. powl. 200 mg - 60 szt. u
R(2)
3,20
Quetiapine (1) Schizofrenia WP: Zaburzenia psychiczne inne ni¿ wymienione w
ChPL u pacjentów z otêpieniem (2) Schizofrenia
W: Leczenie schizofrenii. Leczenie zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, w
tym: leczenie umiarkowanych do ciê¿kich epizodów manii zwi¹zanych z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym; leczenie du¿ych epizodów depresyjnych w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego; zapobieganie nawrotom
epizodów manii lub depresji u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, którzy reagowali na wczeœniejsze leczenie kwetiapin¹. Mylan Ireland Limited

Etiagen XR:
u
Etiagen XR:
u
Etiagen XR:
u
Etiagen XR:
u

Rx

tabl. o przed³. uwalnianiu 50 mg - 30 szt.

Rx 100%

X

tabl. o przed³. uwalnianiu 200 mg - 30 szt.

Rx 100%

X

tabl. o przed³. uwalnianiu 300 mg - 30 szt.

Rx 100%

X

tabl. o przed³. uwalnianiu 400 mg - 30 szt.

Rx 100%

X

Quetiapine

Mylan Ireland Limited

100%

12,83
3,85
S(2)
bezp³.
100% 37,54
Rx 30%(1) 11,26
Etibax: tabl. 10 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
Ezetimibe (1) Hipercholesterolemia LDL-C powy¿ej 130 mg/dl utrzymuj¹ca siê pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieñcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby mia¿d¿ycowej, hipercholesterolemii rodzinnej (2) Pacjenci 75+
W: Hipercholesterolemia pierwotna. Lek podawany w skojarzeniu z inhibitorem
reduktazy HMG-CoA (statyn¹) jest wskazany do stosowania jako produkt leczniczy
wspomagaj¹cy wraz z diet¹ u pacjentów z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹ (heterozygotyczn¹ rodzinn¹ lub nierodzinn¹), u których nie jest mo¿liwe odpowiednie
zmniejszenie stê¿enia lipidów przy zastosowaniu samej statyny. Lek w monoterapii
jest wskazany do stosowania jako produkt leczniczy wspomagaj¹cy wraz z diet¹ u
pacjentów z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹ (heterozygotyczn¹ rodzinn¹ lub nierodzinn¹), u których stosowanie statyny jest niewskazane lub lek ten nie jest tolerowa-

Etibax: tabl. 10 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

OTC

Acetylsalicylic acid + Caffeine + Paracetamol

Etopiryna® tabletki od bólu g³owy: tabl.
300 mg+ 100 mg+ 50 mg - 10 szt.
Etopiryna® tabletki od bólu g³owy: tabl.
300 mg+ 100 mg+ 50 mg - 30 szt.
Etopiryna® tabletki od bólu g³owy: tabl.
300 mg+ 100 mg+ 50 mg - 50 szt.

OTC
OTC
OTC

Ethenzamide + Caffeine + Acetylsalicylic acid

Etoposid-Ebewe:
- 1 fiol. 2,5 ml u
Etoposid-Ebewe:
- 1 fiol. 5 ml u
Etoposid-Ebewe:
- 1 fiol. 10 ml u
Etoposid-Ebewe:
- 1 fiol. 20 ml u

12,93
B
bezp³.
inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml Rx 100% 21,55
B(1)
bezp³.
inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml Rx 100% 43,09
(1)
B
bezp³.
inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml Rx 100% 86,18
(1)
B
bezp³.
Etoposide (1) Chemioterapia ICD-10: C.24.
W: Rak j¹dra. Lek jest wskazany, w skojarzeniu z innymi zatwierdzonymi chemioterapeutykami, do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu nawracaj¹cego lub opornego na terapiê raka j¹dra u doros³ych. Drobnokomórkowy rak p³uc. Lek jest
wskazany, w skojarzeniu z innymi zatwierdzonymi chemioterapeutykami, do stosowania w leczeniu drobnokomórkowego raka p³uc u doros³ych. Ch³oniak Hodgkina.
Lek jest wskazany, w skojarzeniu z innymi zatwierdzonymi chemioterapeutykami,
do stosowania w leczeniu ch³oniaka Hodgkina u pacjentów doros³ych i pediatrycznych. Ch³oniak nieziarniczy. Lek jest wskazany, w skojarzeniu z innymi zatwierdzonymi chemioterapeutykami, do stosowania w leczeniu ch³oniaka nieziarniczego u
pacjentów doros³ych i pediatrycznych. Ostra bia³aczka szpikowa. Lek jest wskazany, w skojarzeniu z innymi zatwierdzonymi chemioterapeutykami, do stosowania w
leczeniu ostrej bia³aczki szpikowej u pacjentów doros³ych i pediatrycznych. Ci¹¿owa choroba trofoblastyczna. Lek jest wskazany, w skojarzeniu z innymi zatwierdzonymi chemioterapeutykami, do stosowania w leczeniu pierwszego i drugiego
rzutu ci¹¿owej choroby trofoblastycznej o wysokim ryzyku u doros³ych. Rak jajnika.
Lek jest wskazany, w skojarzeniu z innymi zatwierdzonymi chemioterapeutykami,
do stosowania w leczeniu nienab³onkowego raka jajnika u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu opornego na zwi¹zki platyny nab³onkowego raka jajnika u doros³ych.
Ebewe Pharma GmbH

Etopozyd Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
20 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
Etopozyd Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
20 mg/ml - 1 fiol. 12,5 ml u
Etopozyd Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
20 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u

Etruzil: tabl. powl. 2,5 mg - 30 szt.

100%
B(1)
100%
Lz (1)
B

Lz

Lz 100%
100%
Lz (1)
B

7,83
6,24
S(2)
bezp³.
100% 10,48
Euphyllin® Long: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde
Rx R(1)
6,49
300 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Theophylline (1) W: Zapobieganie i leczenie zaburzeñ oddechowych spowodowanych zwê¿eniem dróg oddechowych (skurcz oskrzeli) w przebiegu astmy oskrzelowej i POChP. Uwaga: produkty o zmodyfikowanym uwalnianiu zawieraj¹ce teofilinê, tj.: ten preparat, nie s¹ przeznaczone do doraŸnego leczenia stanu astmatycznego (ciê¿kiego napadu astmy oskrzelowej) lub nag³ego skurczu oskrzeli (napady
dusznoœci spowodowane zwê¿eniem oskrzeli). Teofiliny nie nale¿y stosowaæ jako
leku 1-ego wyboru w leczeniu astmy u dzieci. WP: Bradykardia u dzieci do 18 r¿.
(2) Pacjenci 75+
AstraZeneca

Rx R(1)

Euthyrox® N 25: tabl. 25 µg - 50 szt.

Rx

Euthyrox® N 25: tabl. 25 µg - 100 szt.

Rx

Euthyrox® N 50: tabl. 50 µg - 50 szt.

Rx

21,55
bezp³.
31,64
Euthyrox® N 50: tabl. 50 µg - 100 szt.
bezp³.

Etoricoxib

tabl. powl. 30 mg - 14 szt. u
tabl. powl. 30 mg - 30 szt. u
tabl. powl. 60 mg - 14 szt. u
tabl. powl. 60 mg - 30 szt. u
tabl. powl. 90 mg - 14 szt. u
tabl. powl. 90 mg - 30 szt. u

Rx

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Rx

63,39
®
bezp³. Euthyrox N 75: tabl. 75 µg - 50 szt.

100% 10,36
R(1)
5,12
100% 19,78
Rx (1)
Etopro®: tabl. powl. 50 mg - 28 szt. u
R
6,10
100% 38,04
®
Rx (1)
Etopro : tabl. powl. 100 mg - 28 szt. u
R
7,49
100% 71,92
Rx (1)
Etopro®: tabl. powl. 200 mg - 28 szt. u
R
7,62
Topiramate (1) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespó³ Tourette’a
W: Monoterapia czêœciowych napadów padaczkowych, z wtórnym uogólnieniem
lub bez oraz pierwotnie uogólnionych napadów kloniczno-tonicznych u osób doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku powy¿ej 6 lat. Terapia uzupe³niaj¹ca u dzieci (w
wieku 2 lat i powy¿ej), m³odzie¿y i osób doros³ych z czêœciowymi napadami padaczkowymi z wtórnym uogólnieniem lub bez albo z pierwotnie uogólnionymi napadami
padaczkowymi toniczno-klonicznymi oraz w leczeniu napadów padaczkowych
zwi¹zanych z zespo³em Lennoxa-Gastauta. Topiramat jest wskazany w zapobieganiu migrenie u doros³ych po dok³adnym rozwa¿eniu innych alternatywnych metod leczenia. Topiramat nie jest zalecany w leczeniu ostrego bólu g³owy. Bausch Health

Etoricoxib Teva:
Etoricoxib Teva:
Etoricoxib Teva:
Etoricoxib Teva:
Etoricoxib Teva:
Etoricoxib Teva:

100%

Euphyllin® Long: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde
200 mg - 30 szt. u

Etoposide (1) Chemioterapia ICD-10: C.24.
W: Etopozyd wskazany jest do stosowania u osób doros³ych w leczeniu: opornego
nienasieniakowatego raka j¹dra razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi;
drobnokomórkowego raka p³uc razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi;
ostrej bia³aczki monocytowej (AML 5) i ostrej bia³aczki mielomonocytowej (AML 4) w Euthyrox® N 75: tabl. 75 µg - 100 szt.
przypadku niepowodzenia standardowej terapii (razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi).
Accord Healthcare

Etopro®: tabl. powl. 25 mg - 28 szt. u

Rx

Polpharma

inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml Rx 100%
(1)

100% 109,71
B(1)
bezp³.
Ethambutol (1) GruŸlica, w tym równie¿ gruŸlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy
W: W skojarzeniu z innymi lekami przeciwgruŸliczymi: gruŸlica p³uc i op³ucnej (zaka¿enia pierwotne i wtórne); gruŸlica pozap³ucna (opon mózgowo-rdzeniowych, koœci i
stawów, narz¹dów moczowo-p³ciowych, zwojów nerwowych). Lek mo¿na stosowaæ Etopozyd Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
tylko w leczeniu gruŸlicy wywo³anej przez drobnoustroje wra¿liwe na etambutol. 20 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u
Teva Pharmaceuticals Polska

Etiagen: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u

100% 60,15
B(1)
4,78
100% 153,79
Rx (1)
Etruzil: tabl. powl. 2,5 mg - 90 szt.
B
bezp³.
Letrozole (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie
hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze
stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach
innych ni¿ w ChPL
W: Leczenie uzupe³niaj¹ce u kobiet po menopauzie z inwazyjnym rakiem piersi we
wczesnym stadium zaawansowania, z obecnoœci¹ receptorów hormonalnych. Przed³u¿one leczenie uzupe³niaj¹ce hormonozale¿nego inwazyjnego raka piersi u kobiet
po menopauzie, które otrzymywa³y wczeœniej standardow¹ terapiê uzupe³niaj¹c¹
tamoksyfenem przez 5 lat. Leczenie pierwszego rzutu u kobiet po menopauzie z za100% 10,83 awansowanym, hormonozale¿nym rakiem piersi. Zaawansowany rak piersi u kobiet
po menopauzie naturalnej lub wywo³anej sztucznie, leczonych wczeœniej antyestroPolpharma genami, u których dosz³o do nawrotu lub progresji choroby. Leczenie neoadjuwantowe u kobiet po menopauzie z HER2-ujemnym rakiem piersi z obecnoœci¹
100%
4,09 receptorów hormonalnych, które nie kwalifikuj¹ siê do chemioterapii i u których nie
ma wskazañ do natychmiastowej operacji. Nie wykazano skutecznoœci leku u pacjentek z rakiem piersi bez receptorów hormonalnych.
Egis
100% 10,71
Rx 100% 202,60
Eucreas: tabl. powl. 850/50 mg - 60 szt.
Rx 100% 235,50
100% 14,60 Eucreas: tabl. powl. 1000/50 mg - 60 szt.
Metformin hydrochloride + Vildagliptin
Novartis Europharm Limited

ny. Zapobieganie wyst¹pieniu incydentów sercowo-naczyniowych. Lek
podawany dodatkowo u pacjentów wczeœniej leczonych statyn¹ lub w³¹czany do leczenia jednoczeœnie ze statyn¹ jest wskazany do stosowania, w celu zmniejszenia
ryzyka wyst¹pienia incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorob¹ wieñcow¹ (ang. CHD) i ostrym zespo³em wieñcowym w wywiadzie (ang. ACS). Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna. Lek w skojarzeniu ze statyn¹ jest
wskazany do stosowania jako produkt leczniczy wspomagaj¹cy wraz z diet¹ u pacjentów z homozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹. U pacjentów mog¹ byæ ró6,25 wnie¿ stosowane dodatkowe metody leczenia (np. afereza LDL).
5,77 Homozygotyczna sitosterolemia (Phytosterolemia). Lek jest wskazany do stosowania jako produkt leczniczy wspomagaj¹cy wraz z diet¹ u pacjentów z homozybezp³. gotyczn¹ sitosterolemi¹ rodzinn¹.
Ranbaxy
12,42
Etopiryna® Extra: tabl. 250 mg+ 200 mg+ 50 mg
OTC 100%
6,52
8,26

S(2)
100%
Etform SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 60 szt. Rx R(1)
S(2)
bezp³.
100% 24,15
(1)
Etform SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 120 szt. Rx R
12,63
S(2)
bezp³.
100%
9,36
Etform SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg - 30 szt. Rx R(1)
7,04
S(2)
bezp³.
100% 18,38
Etform SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg - 60 szt. Rx R(1) 10,54
S(2)
bezp³.
100% 35,48
Etform SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg - 120 szt. Rx R(1) 18,20
S(2)
bezp³.
100% 12,42
Etform SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg - 30 szt. Rx R(1)
8,26
S(2)
bezp³.
100% 24,15
Etform SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg - 60 szt. Rx R(1) 12,63
S(2)
bezp³.
100% 46,65
Etform SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg - 120 szt. Rx R(1) 23,61
S(2)
bezp³.
Metformin hydrochloride (1) Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przypadkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹, gdy
za pomoc¹ samej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owej kontroli
glikemii. Lek mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w terapii skojarzonej z innymi
doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insulin¹. Zapobieganie cukrzycy typu
2 u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym.
Sandoz GmbH

Ethambutol Teva: kaps. 250 mg - 250 szt. u
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Etfor

Rx

Euthyrox® N 88 µg: tabl. 88 µg - 50 szt.

Rx

Euthyrox® N 100: tabl. 100 µg - 50 szt.

Rx

Euthyrox® N 100: tabl. 100 µg - 100 szt.

Rx

Euthyrox® N 112 µg: tabl. 112 µg - 50 szt.

Rx

8,96
16,73
®
15,41 Euthyrox N 125: tabl. 125 µg - 50 szt.
27,48
19,12
34,65

Teva Pharmaceuticals Polska

Rx

Euthyrox® N 125: tabl. 125 µg - 100 szt.

Rx

Rx

100%
C(1)
R(2)
S(3)
100%
C(1)
R(2)
S(3)
100%
C(1)
R(2)
S(3)
100%
C(1)
R(2)
S(3)
100%
C(1)
R(2)
S(3)
100%
C(1)
R(2)
S(3)
100%
C(1)
R(2)
S(3)
100%
C(1)
R(2)
S(3)
100%
C(1)
R(2)
S(3)
100%
C(1)
R(2)
S(3)
100%
C(1)
R(2)
S(3)
100%
C(1)
R(2)
S(3)

5,61
bezp³.
5,61
bezp³.
8,16
bezp³.
7,64
bezp³.
6,52
bezp³.
6,00
bezp³.
11,91
bezp³.
8,03
bezp³.
7,59
bezp³.
5,21
bezp³.
13,48
bezp³.
7,65
bezp³.
7,91
bezp³.
4,56
bezp³.
8,20
bezp³.
4,32
bezp³.
14,84
bezp³.
7,11
bezp³.
8,64
bezp³.
4,29
bezp³.
9,30
bezp³.
4,44
bezp³.
17,93
bezp³.
8,89
bezp³.
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LEKsykon - Receptariusz

Euthy

100%
9,77
C(1)
bezp³.
N 137 µg: tabl. 137 µg - 50 szt.
R(2)
4,87
S(3)
bezp³.
100% 10,88
C(1)
bezp³.
Rx (2)
Euthyrox® N 150: tabl. 150 µg - 50 szt.
R
5,33
S(3)
bezp³.
100% 19,49
C(1)
bezp³.
®
Rx (2)
Euthyrox N 150: tabl. 150 µg - 100 szt.
R
10,67
(3)
S
bezp³.
100% 12,75
C(1)
bezp³.
Rx (2)
Euthyrox® N 175: tabl. 175 µg - 50 szt.
R
6,22
S(3)
bezp³.
100% 13,77
C(1)
bezp³.
Rx (2)
Euthyrox® N 200: tabl. 200 µg - 50 szt.
R
7,11
S(3)
bezp³.
Levothyroxine sodium (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Niedoczynnoœæ tarczycy (3) Pacjenci 75+
W: Dawka 100 µg,150 µg, 200 µg. Leczenie wola obojêtnego. Zapobieganie nawrotom po chirurgicznym usuniêciu wola obojêtnego, w zale¿noœci od stopnia zachowanej czynnoœci tarczycy po operacji. Terapia substytucyjna w niedoczynnoœci
tarczycy. Terapia supresyjna w raku tarczycy. Zastosowanie diagnostyczne w testach zahamowania czynnoœci tarczycy. Dawka 100 µg: suplementacja skojarzona
ze stosowaniem leków przeciwtarczycowych w trakcie leczenia nadczynnoœci tarczycy. Dawka 88 µg, 112 µg, 137 µg. Leczenie wola obojêtnego, g³ównie u doros³ych, u których stosowanie jodu nie jest wskazane. Zapobieganie nawrotom po
chirurgicznym usuniêciu wola obojêtnego, w zale¿noœci od stopnia zachowanej czynnoœci tarczycy po operacji. Terapia substytucyjna w niedoczynnoœci tarczycy. Terapia supresyjna w raku tarczycy. Suplementacja skojarzona ze stosowaniem leków
przeciwtarczycowych w trakcie leczenia nadczynnoœci tarczycy. Dawka 25 µg, 50
µg, 75 µg, 125 µg, 175 µg. Leczenie wola obojêtnego. Zapobieganie nawrotom po
chirurgicznym usuniêciu wola obojêtnego, w zale¿noœci od stopnia zachowanej czynnoœci tarczycy po operacji. Terapia substytucyjna w niedoczynnoœci tarczycy. Terapia supresyjna w raku tarczycy. Dawka 25 µg, 50 µg, 75 µg: suplementacja
skojarzona ze stosowaniem leków przeciwtarczycowych w trakcie leczenia nadczynnoœci tarczycy.
Merck

Rx

Euthyrox®

Euvascor:
Euvascor:
Euvascor:
Euvascor:
Euvascor:
Euvascor:

kaps. twarde 10/10 mg - 30 szt.
kaps. twarde 10/5 mg - 30 szt.
kaps. twarde 20/10 mg - 30 szt.
kaps. twarde 20/5 mg - 30 szt.
kaps. twarde 40/10 mg - 30 szt.
kaps. twarde 40/5 mg - 30 szt.

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Atorvastatin + Perindopril arginine

Euvax B®: inj. dom. [zaw.] 10 µg - 1 fiol. 0,5 ml
Euvax B®: inj. dom. [zaw.] 20 µg - 1 fiol. 1 ml

40,00
28,00
41,00
28,00
43,00
29,00

100% 4762,80
B(1)
bezp³.
Rx 100%
Everolimus Stada: tabl. 10 mg - 90 szt.
X
Everolimus (1) Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
W: Zaawansowany rak piersi z ekspresj¹ receptorów hormonalnych. Produkt leczniczy
jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi z ekspresj¹ receptorów hormonalnych, bez nadekspresji receptorów HER2/neu, w skojarzeniu z eksemestanem u kobiet po
menopauzie bez objawowego zajêcia narz¹dów wewnêtrznych, po wyst¹pieniu wznowy
lub progresji choroby po leczeniu niesteroidowym inhibitorem aromatazy. Nowotwory neuroendokrynne trzustki. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nieoperacyjnych lub
rozsianych nowotworów neuroendokrynnych trzustki o wysokim lub poœrednim stopniu
zró¿nicowania, u doros³ych pacjentów z chorob¹ o przebiegu postêpuj¹cym. Rak nerkowokomórkowy. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym
rakiem nerkowo-komórkowym, u których postêp choroby nast¹pi³ w trakcie lub po przebytej terapii anty-VEGF (czynnik wzrostu œródb³onka naczyniowego). STADA Poland Sp. z o.o.

Everolimus Stada: tabl. 10 mg - 30 szt.

100% 2381,40
B(1)
bezp³.
100% 4762,80
Rx (1)
Everolimus Vipharm: tabl. 10 mg - 30 szt.
B
bezp³.
Everolimus (1) Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
W: Zaawansowany rak piersi z ekspresj¹ receptorów hormonalnych. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi z ekspresj¹ receptorów
hormonalnych, bez nadekspresji HER2/neu, w skojarzeniu z eksemestanem u kobiet po menopauzie bez objawowego zajêcia narz¹dów wewnêtrznych, po wyst¹pieniu wznowy lub progresji po leczeniu niesteroidowym inhibitorem aromatazy.
Nowotwory neuroendokrynne trzustki. Lek jest wskazany w leczeniu nieoperacyjnych lub z przerzutami wysoko lub œrednio zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki u doros³ych pacjentów z chorob¹ o przebiegu postêpuj¹cym.
Nowotwory neuroendokrynne uk³adu pokarmowego lub p³uc. Lek jest wskazany w
leczeniu nieoperacyjnych lub z przerzutami, wysoko zró¿nicowanych (stopieñ G1
lub G2), hormonalnie nieczynnych nowotworów neuroendokrynnych uk³adu pokarmowego lub p³uc u doros³ych pacjentów z chorob¹ o przebiegu postêpuj¹cym. Rak
nerkowokomórkowy. Lek jest wskazany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym
rakiem nerkowokomórkowym, u których postêp choroby nast¹pi³ w trakcie lub po
przebytej terapii anty-VEGF (czynnik wzrostu œródb³onka naczyniowego). Vipharm

Everolimus Vipharm: tabl. 5 mg - 30 szt.

Rx

100%

67,99

Evertas: system transdermalny 4,6 mg/24 h - 30 szt. u Rx 30%(1) 58,08
S(2)

bezp³.
100% 138,68
Evertas: system transdermalny 9,5 mg/24 h - 30 szt. u Rx 30%(1) 118,21
S(2)
bezp³.
100% 175,09
Evertas: system transdermalny 13,3 mg/24 h - 30 sasz. Rx 30%(1) 146,43
u
S(2)
bezp³.
Rivastigmine (1) Choroba Alzheimera (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej postaci otêpienia typu
alzheimerowskiego.
Zentiva

Servier

Rx 100%
Rx 100%

Rx

Evertas - (IR): system transdermalny 9,5 mg/24 h

- 1 fiol. 20 ml

Everolimus Accord: tabl. 2,5 mg - 30 szt.

Rx-z 100%

X
100% 4167,45
Rx-z (1)
Everolimus Accord: tabl. 5 mg - 30 szt.
B
bezp³.
100% 8334,90
Rx-z
Everolimus Accord: tabl. 10 mg - 30 szt.
B(1)
bezp³.
Everolimus (1) Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi z ekspresj¹ receptorów hormonalnych, bez nadekspresji HER2/neu, w skojarzeniu z eksemestanem u kobiet po menopauzie bez objawowego zajêcia narz¹dów
wewnêtrznych, po wyst¹pieniu wznowy lub progresji po leczeniu niesteroidowym inhibitorem aromatazy. Lek jest wskazany w leczeniu nieoperacyjnych lub z przerzutami wysoko lub œrednio zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki u
doros³ych pacjentów z chorob¹ o przebiegu postêpuj¹cym. Lek jest wskazany w leczeniu nieoperacyjnych lub z przerzutami, wysoko zró¿nicowanych (stopieñ G1 lub
G2), hormonalnie nieczynnych nowotworów neuroendokrynnych uk³adu pokarmowego lub p³uc u doros³ych pacjentów z chorob¹ o przebiegu postêpuj¹cym. Lek jest
wskazany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym,
u których postêp choroby nast¹pi³ w trakcie lub po przebytej terapii anty-VEGF
(czynnik wzrostu œródb³onka naczyniowego).
Accord Healthcare

Everolimus Stada: tabl. 5 mg - 30 szt.
Everolimus Stada: tabl. 5 mg - 90 szt.

- 3 szt.

Genzyme Europe B.V.

Rx 100%

Ethinylestradiol + Norelgestromin

61,58

Gedeon Richter

100% 40398,99
B(1)
bezp³.
Risdiplam (1) Program lekowy: leczenie rdzeniowego zaniku miêœni
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu rdzeniowego zaniku
miêœni 5q (SMA) u pacjentów w wieku 2 m-cy i starszych, z klinicznym rozpoznaniem SMA typu 1, typu 2 lub typu 3 lub posiadaj¹cych od jednej do czterech kopii genu
SMN2.
Roche Registration

tEvrysdi: prosz. do sporz. roztw. doustnego
0,75 mg/ml - but. 80 ml

Exacyl®: inj. [roztw.] 100 mg/ml - 5 amp. 5 ml u
Tranexamic acid

Exacyl®: tabl. powl. 500 mg - 20 szt. u
Tranexamic acid

Exacyl®: roztw. doust. 100 mg/ml - 5 amp. 10 ml u
Tranexamic acid

Rx-z

Rx 100%

X

CHEPLAPHARM

Rx 100%

15,11

CHEPLAPHARM

Rx 100%

14,21

CHEPLAPHARM

100%

Examedin® Fast: test paskowy - 50 szt.

36,91

WM 30%(1) 11,07
R(2)

3,20
100% 2381,40
B(1)
bezp³. Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wymagaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za poRx 100%
X moc¹ pompy insulinowej
Aflofarm Farmacja Polska

Rx

7,81
2,34
B(2)
bezp³.
100% 14,91
Rx 30%(1) 4,47
Exbol: tabl. powl. 37,5 mg+ 325 mg - 60 szt. u
B(2)
bezp³.
100% 21,62
Rx 30%(1) 6,49
Exbol: tabl. powl. 37,5 mg+ 325 mg - 90 szt. u
B(2)
bezp³.
Tramadol hydrochloride + Paracetamol (1) W: Lek wskazany jest w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i du¿ym nasileniu. Lek powinien byæ podawany
wy³¹cznie pacjentom, u których leczenie bólu o umiarkowanym i du¿ym nasileniu
wymaga zastosowania skojarzenia tramadolu i paracetamolu. (2) Nowotwory z³oœliwe
Bausch Health

Exelon®:
Exelon®:
Exelon®:
Exelon®:
Exelon®:
Exelon®:
Exelon®:
Exelon®:

kaps. 1,5 mg - 28 szt. u
kaps. 3 mg - 28 szt. u
kaps. 3 mg - 56 szt. u
kaps. 4,5 mg - 28 szt. u
kaps. 4,5 mg - 56 szt. u
kaps. 6 mg - 28 szt. u
kaps. 6 mg - 56 szt. u
roztw. doust. 2 mg/ml - 1 but. 120 ml u

Rivastigmine

Exelon®:

u

Rx 30%(1)

Rx-z
Rx-z
Rx-z
Rx-z
Rx-z
Rx-z
Rx-z
Rx-z

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

134,00
X
279,31
X
288,53
X
X
209,30

Novartis Europharm Limited

100%

84,16

system transdermalny 4,6 mg/24 h - 30 sasz. Rx-z 30%(1)
74,25
S(2)

bezp³.
100% 159,15

Exelon®: system transdermalny 9,5 mg/24 h - 30 sasz. Rx-z 30%(1) 138,68
u
(2)

S
bezp³.
100% 220,84
system transdermalny 13,3 mg/24 h - 30 sasz. Rx-z 30%(1)
192,18
u
S(2)
bezp³.
Rivastigmine (1) Choroba Alzheimera (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej postaci otêpienia typu
alzheimerowskiego.
Novartis Europharm Limited

Exelon®:

Exforge®:
Exforge®:
Exforge®:
Exforge®:

tabl. powl. 5/80 mg - 28 szt.
tabl. powl. 5/160 mg - 28 szt.
tabl. powl. 10/160 mg - 14 szt.
tabl. powl. 10/160 mg - 28 szt.

Amlodipine + Valsartan

Exforge® HCT:
Exforge® HCT:
100% 129,09 Exforge® HCT:
Rx 30%(1) 108,62 Exforge® HCT:

39,00 - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
45,52
Hepatitis B vaccine
LG Life Sciences Poland Rivastigmine (1) Choroba Alzheimera (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej postaci otêpienia typu
Rx 100%
Evastix: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 10 szt.
X alzheimerowskiego.
Inpharm
Rx 100% 26,50
Evastix: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 30 szt.
100% 128,96
Rx 100%
Evastix: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg - 10 szt.
X Evertas - (IR): system transdermalny 9,5 mg/24 h
Rx 30%(1) 108,49
Rx 100% 28,30 - 30 szt. u
Evastix: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Ebastine
Aurovitas
Rivastigmine (1) Choroba Alzheimera (2) Pacjenci 75+
100% 37,59 W: Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej postaci otêpienia typu
EverCare: test diagnostyczny do szybkich oznaczeñ
Delfarma
WM 30%(1) 11,28 alzheimerowskiego.
- 50 szt.
R(2)
3,20 tEviplera: tabl. powl. 200 mg+ 25 mg+ 245 mg
Rx-z 100%
X
Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wy- - 30 szt.
magaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za po- Rilpivirine + Emtricitabine + Tenofovir disoproxil
Gilead Sciences Poland
moc¹ pompy insulinowej
WILLCARE POLSKA SP. Z O.O.
Rx 100% 190,02
Evista: tabl. powl. 60 mg - 28 szt.
100% 36,57 Raloxifene
Daiichi Sankyo Europe
WM 30%(1) 10,97
Everchek: test paskowy - 50 szt.
tEvoltra: inj. [konc. do przyg. roztw.] 1 mg/ml
Rx-z 100%
X
R(2)
3,20
Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wy- Clofarabine
magaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za pomoc¹ pompy insulinowej
Coel Evra®: system transdermalny, plaster 6 mg+ 0,6 mg

100%

Exbol: tabl. powl. 37,5 mg+ 325 mg - 30 szt. u

tabl. powl. 5/160/25 mg - 14 szt.
tabl. powl. 5/160/12,5 mg - 14 szt.
tabl. powl. 10/160/25 mg - 14 szt.
tabl. powl. 10/160/12,5 mg - 14 szt.

Amlodipine + Valsartan + Hydrochlorothiazide

Rx
Rx
Rx
Rx

100% 104,99
100% 111,75
100% 57,87
100% 111,75

Novartis Europharm Limited

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

Novartis Europharm Limited

tExjade: tabl. do przyg. zaw. doust. 125 mg - 28 szt. Rx-z 100%
tExjade: tabl. do przyg. zaw. doust. 250 mg - 28 szt. Rx-z 100%
tExjade: tabl. do przyg. zaw. doust. 500 mg - 28 szt. Rx-z 100%
Deferasirox

Exoderil®: krem 10 mg/g - 1 tuba 15 g

Rx 100%

13,70

Sandoz GmbH

Rx 100%

Aripiprazole

X
Proterapia

Extavia®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 250 µg/ml Lz 100%
- 5 fiol.+ 5 amp.-strzyk.
Extavia®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 250 µg/ml Lz 100%
- 15 fiol.+ 15 amp.-strzyk.
Interferon beta-1b

X
X
X

Novartis Europharm Limited

Naftifine

Explemed Rapid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg
- 28 szt. u

62,14
44,70
62,14
X

-

Novartis Europharm Limited

100% 18,85
30%(1)
9,33
Exufiber Ag+: opatrunek specjalistyczny 4,5x30 cm WM 100% 27,52
- 1 szt.
30%(1) 13,24
Exufiber Ag+: opatrunek specjalistyczny 4,5x10 cm WM 100% 21,51
- 1 szt.
30%(1) 16,75
100% 10,68
Exufiber Ag+: opatrunek specjalistyczny 5x5 cm
WM
- 1 szt.
30%(1)
8,03
100% 20,78
Exufiber Ag+: opatrunek specjalistyczny 10x10 cm
WM
(1)
- 1 szt.
30%
10,20
100% 44,61
Exufiber Ag+: opatrunek specjalistyczny 15x15 cm
WM
- 1 szt.
30%(1) 20,81
100% 113,36
Exufiber Ag+: opatrunek specjalistyczny 20x30 cm
WM
- 1 szt.
30%(1) 49,90
Exufiber Ag+: opatrunek specjalistyczny 20x4,5 cm WM 100% 18,85
- 1 szt.
30%(1)
9,33
Emplastri antimicrobiotica (1) Rany przewlek³e z równoczesnym ubytkiem
tkankowym (tj. rany g³êbokie) z cechami infekcji, ze œrednim i du¿ym wysiêkiem o
ró¿nej etiologii
W: Powierzchowne rany ostre i przewlek³e, rany g³êbokie z cechami infekcji lub zagro¿one infekcj¹ (tunele, kieszenie, przetoki). Do ran ze œrednim oraz du¿ym wysiêkiem tj. owrzodzenia podudzi, owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej, rany
g³êbokie z kieszeniami, tunelami.
Mölnlycke Health Care

Exufiber Ag+: opatrunek specjalistyczny 2x45 cm
- 1 szt.

WM

LEKsykon - Receptariusz

tExviera: tabl. powl. 250 mg - 56 szt.

Rx-z 100%

Dasabuvir

X Ezetimibe Aurovitas: tabl. 10 mg - 28 szt.

AbbVie Polska Ezetimibe

Rx 100%

X tFampyra: tabl. o przed³. uwalnianiu 10 mg - 28 szt.
Aurovitas

100% 2211,30
100% 12,82
Rx 30%(1) 3,85
B(1)
bezp³. Ezetimibe Genoptim: tabl. 10 mg - 28 szt.
Aflibercept (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci
S(2)
bezp³.
zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD)
Ezetimibe (1) Hipercholesterolemia LDL-C powy¿ej 130 mg/dl utrzymuj¹ca siê poW: Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych w celu leczenia: neowaskular- mimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji winej (wysiêkowej) postaci zwyrodnienia plamki ¿ó³tej zwi¹zanego z wiekiem (ang. eñcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodoAMD); zaburzeñ widzenia spowodowanych obrzêkiem plamki ¿ó³tej wtórnym do nie- wej lub amputacji obwodowej z powodu choroby mia¿d¿ycowej, hipercholesteroledro¿noœci naczyñ ¿ylnych siatkówki (jej ga³êzi, ang. BRVO, lub ¿y³y œrodkowej, ang. mii rodzinnej (2) Pacjenci 75+
CRVO); zaburzeñ widzenia spowodowanych cukrzycowym obrzêkiem plamki ¿ó³tej W: Hipercholesterolemia pierwotna. Produkt leczniczy podawany w skojarzeniu z
(ang. DME); zaburzeñ widzenia spowodowanych neowaskularyzacj¹ podsiatkówk- inhibitorem reduktazy HMG-CoA (statyn¹) jest wskazany jako lek wspomagaj¹cy
ow¹ (ang. CNV) wtórn¹ do krótkowzrocznoœci (CNV wtórna do krótkowzrocznoœci). wraz z diet¹ u pacjentów z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹ (heterozygotyczn¹ roBayer
dzinn¹ lub nierodzinn¹), u których nie jest mo¿liwe odpowiednie zmniejszenie stê¿e100% 19,71 nia lipidów przy zastosowaniu samej statyny. Produkt leczniczy w monoterapii jest
(1)
Rx 30% 10,73 wskazany jako lek wspomagaj¹cy wraz z diet¹ u pacjentów z pierwotn¹ hipercholeEzehron: tabl. 10 mg - 28 szt.
sterolemi¹ (heterozygotyczn¹ rodzinn¹ lub nierodzinn¹), u których stosowanie staS(2)
bezp³. tyny jest niewskazane lub lek ten nie jest tolerowany. Zapobieganie incydentom
Rx 100%
Ezehron: tabl. 10 mg - 56 szt.
X sercowo-naczyniowym. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania jako lek
uzupe³niaj¹cy dla trwaj¹cej terapii statyn¹ lub jednoczeœnie ze statyn¹ od pocz¹tku
Ezetimibe (1) Hipercholesterolemia LDL-C powy¿ej 130 mg/dl utrzymuj¹ca siê po- terapii w celu zmniejszenia ryzyka wyst¹pienia incydentów sercowo-naczyniowych
mimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wi- u pacjentów z chorob¹ wieñcow¹ (coronary heart disease, CHD) oraz ostrym zespoeñcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodo- ³em wieñcowym (acute coronary syndrome, ACS) w wywiadzie. Homozygotyczna
wej lub amputacji obwodowej z powodu choroby mia¿d¿ycowej, hipercholesterole- hipercholesterolemia rodzinna. Produkt leczniczy w skojarzeniu ze statyn¹ jest
mii rodzinnej (2) Pacjenci 75+
wskazany jako lek wspomagaj¹cy wraz z diet¹ u pacjentów z homozygotyczn¹ hiW: Hipercholesterolemia pierwotna. Preparat podawany w skojarzeniu z inhibitorem percholesterolemi¹ rodzinn¹. U pacjentów mog¹ byæ równie¿ stosowane dodatkoreduktazy HMG-CoA (statyna) jest wskazany jako produkt leczniczy wspomagaj¹cy we metody leczenia (np. afereza LDL). Homozygotyczna sitosterolemia
dietê u pacjentów z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹ (heterozygotyczn¹ rodzinn¹ lub (fitosterolemia). Produkt leczniczy jest wskazany jako lek wspomagaj¹cy wraz z dienierodzinn¹), u których nie jest mo¿liwe odpowiednie zmniejszenie stê¿enia lipidów t¹ u pacjentów z homozygotyczn¹ sitosterolemi¹ rodzinn¹.
Synoptis Pharma
przy zastosowaniu samej statyny. Preparat w monoterapii jest wskazany jako produkt leczniczy wspomagaj¹cy dietê u pacjentów z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹ Ezetimibe Mylan: tabl. 10 mg - 28 szt.
Rx 100%
X
(heterozygotyczn¹ rodzinn¹ lub nierodzinn¹), u których stosowanie statyny jest nie- Ezetimibe
Viatris
wskazane lub lek ten nie jest tolerowany. Zapobieganie wyst¹pieniu incydentów sercowo-naczyniowych. Preparat podawany jako lek uzupe³niaj¹cy pacjentom w tEziclen: roztw. doust. [konc.] (17,51 g+ 3,276 g+ 3,13
Rx 100% 72,00
trakcie leczenia statyn¹ lub w³¹czany do leczenia jednoczeœnie ze statyn¹ jest g)/but. - 2 but. + 1 kubek
wskazany do stosowania, w celu zmniejszenia ryzyka wyst¹pienia incydentów ser- Potassium sulfate + Sodium sulfate + Magnesium sulphate
Ipsen Poland
cowo-naczyniowych u pacjentów z chorob¹ wieñcow¹ (ang. CHD) i ostrym zespo³em wieñcowym w wywiadzie (ang. ACS). Homozygotyczna hipercholesterolemia tEziclen - (IR): roztw. doust. [konc.]
Rx
100%
53,00
rodzinna. Preparat w skojarzeniu ze statyn¹ jest wskazany jako produkt leczniczy (17,51 g+ 3,276 g+ 3,13 g)/but. - 2 but. + 1 kubek
wspomagaj¹cy dietê u pacjentów z homozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzin- Magnesium sulphate + Potassium sulfate + Sodium sulfate
Pharmapoint
n¹. U pacjentów mog¹ byæ równie¿ stosowane dodatkowe metody leczenia (np. afereza LDL).
Adamed
100% 13,75
Rx 30%(1) 4,13
100% 24,21 Ezoleta: tabl. 10 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Rx 30%(1) 15,23
Ezehron Duo: tabl. 5/10 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³. Ezetimibe (1) Hipercholesterolemia LDL-C powy¿ej 130 mg/dl utrzymuj¹ca siê pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wi100% 47,04 eñcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodoRx 30%(1) 29,07 wej lub amputacji obwodowej z powodu choroby mia¿d¿ycowej, hipercholesteroleEzehron Duo: tabl. 5/10 mg - 56 szt.
mii rodzinnej (2) Pacjenci 75+
S(2)
bezp³. W: Hipercholesterolemia pierwotna. Produkt leczniczy podawany w skojarzeniu z
100% 24,21 inhibitorem reduktazy HMG-CoA (statyn¹) jest wskazany jako leczenie wspomagaRx 30%(1) 15,23 j¹ce wraz z diet¹ u pacjentów z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹ (heterozygotyczn¹
Ezehron Duo: tabl. 10/10 mg - 28 szt.
rodzinn¹ lub nierodzinn¹), u których nie jest mo¿liwe odpowiednie zmniejszenie stêS(2)
bezp³. ¿enia lipidów poprzez stosowanie statyny w monoterapii. Produkt leczniczy w mono100% 47,04 terapii jest wskazany jako leczenie wspomagaj¹ce wraz z diet¹ u pacjentów z
pierwotn¹ hipercholesterolemi¹ (heterozygotyczn¹ rodzinn¹ lub nierodzinn¹), u któRx 30%(1) 29,07 rych stosowanie statyny jest niewskazane lub nie jest tolerowane. Zapobieganie wyEzehron Duo: tabl. 10/10 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³. st¹pieniu incydentów sercowo-naczyniowych. Produkt leczniczy podawany
100% 24,21 dodatkowo u pacjentów wczeœniej leczonych statyn¹ lub w³¹czany do leczenia jednoczeœnie ze statyn¹ jest wskazany w celu zmniejszenia ryzyka incydentów sercoRx 30%(1) 15,23 wo-naczyniowych u pacjentów z chorob¹ wieñcow¹ (ang. CHD) i ostrym zespo³em
Ezehron Duo: tabl. 20/10 mg - 28 szt.
(2)
S
bezp³. wieñcowym w wywiadzie (ang. ACS,). Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna (ang. HoFH). Produkt leczniczy w skojarzeniu ze statyn¹ jest wskazany jako
100% 47,04 leczenie wspomagaj¹ce wraz z diet¹ u pacjentów z homozygotyczn¹ hipercholesteRx 30%(1) 29,07 rolemi¹ rodzinn¹. U pacjentów mog¹ byæ równie¿ stosowane dodatkowe metody leEzehron Duo: tabl. 20/10 mg - 56 szt.
czenia (np. afereza LDL).
Krka
S(2)
bezp³.
Rosuvastatin + Ezetimibe (1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczynio- Eztom: aerozol do nosa 50 µg/dawkê
Rx 100% 19,99
- 1 but. (140 dawek)
wym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 75+
W: Pierwotna hipercholesterolemia. Produkt leczniczy, jako uzupe³nienie diety, jest Mometasone furoate
Glenmark
wskazany do leczenia substytucyjnego u doros³ych, u których uzyskano odpowiedRx 100% 24,39
ni¹ kontrolê hipercholesterolemii stosuj¹c jednoczeœnie pojedyncze substancje Eztom: krem 1 mg/g - 1 tuba 30 g
czynne w osobnych produktach leczniczych, ale w takich samych dawkach, jak w Mometasone furoate
Glenmark
produkcie z³o¿onym. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym. Stosowa100% 1706,16
nie produktu leczniczego jest wskazane w celu zmniejszenia ryzyka zdarzeñ serco- Fabrazyme: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 5 mg
Rx-z (1)
wo-naczyniowych, jako leczenie substytucyjne u pacjentów z chorob¹ - 1 fiol.
B
bezp³.
niedokrwienn¹ serca (ang. CHD) i ostrym zespo³em wieñcowym (OZW) w wywiadzie, u których uzyskano odpowiedni¹ kontrolê choroby stosuj¹c jednoczeœnie pojed- Fabrazyme: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 35 mg
100% 11943,0
3
Rx-z
yncze substancje czynne w osobnych produktach leczniczych, ale w takich samych - 1 fiol.
B(1)
dawkach, jak w produkcie z³o¿onym.
Adamed
bezp³.
100% 19,69 Agalsidase beta (1) Program lekowy: leczenie choroby Fabry’ego
W: Preparat jest stosowany w d³ugotrwa³ej enzymatycznej terapii zastêpczej u paRx 30%(1) 10,71 cjentów z potwierdzonym rozpoznaniem choroby Fabry’ego (niedobór a-galaktozyEzen: tabl. 10 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³. dazy A). Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y w
Genzyme Europe B.V.
Rx 100% 33,00 wieku 8 lat i starszych.
Ezen: tabl. 10 mg - 56 szt.
Rx 100% 106,92
Ezetimibe (1) Hipercholesterolemia LDL-C powy¿ej 130 mg/dl utrzymuj¹ca siê po- Falcimar: tabl. powl. 250 mg+ 100 mg - 12 szt. u
mimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wi- Proguanil hydrochlorride + Atovaquone
Imed
eñcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodoRx 100% 26,33
wej lub amputacji obwodowej z powodu choroby mia¿d¿ycowej, hipercholesterole- Falsigra: tabl. powl. 100 mg - 4 szt.
mii rodzinnej (2) Pacjenci 75+
Sildenafil
Polfarmex
W: Hipercholesterolemia pierwotna. Produkt leczniczy podawany w skojarzeniu z
100% 11,81
inhibitorem reduktazy HMG-CoA (statyn¹) jest wskazany jako produkt leczniczy
®: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
Rx
Famogast
wspomagaj¹cy wraz z diet¹ u pacjentów z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹ (heteroR(1)
4,31
zygotyczn¹ rodzinn¹ oraz nierodzinn¹), u których nie jest mo¿liwe odpowiednie
100% 21,40
zmniejszenie stê¿enia lipidów przy zastosowaniu samej statyny. Lek w monoterapii Famogast®: tabl. powl. 40 mg - 60 szt.
Rx (1)
jest wskazany jako produkt leczniczy wspomagaj¹cy wraz z diet¹ u pacjentów z
R
6,40
pierwotn¹ hipercholesterolemi¹ (heterozygotyczn¹ rodzinn¹ oraz nierodzinn¹), u Famotidine (1) W: Choroba wrzodowa dwunastnicy. Zapobieganie nawrotom
których stosowanie statyny jest niewskazane lub lek ten nie jest tolerowany. Zapob- choroby wrzodowej dwunastnicy po wyleczeniu jej aktywnej postaci. Stany choroboieganie wyst¹pieniu incydentów sercowo-naczyniowych. Produkt leczniczy po- we zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego (zespó³ Zollingera-Ellisodawany dodatkowo u pacjentów wczeœniej leczonych statyn¹ lub w³¹czany do na). Choroba wrzodowa ¿o³¹dka. Leczenie choroby refluksowej prze³yku. Zapobieleczenia jednoczeœnie ze statyn¹ jest wskazany do stosowania, w celu zmniejszenia ganie nawrotom choroby refluksowej prze³yku oraz wyst¹pieniu nad¿erek lub
ryzyka wyst¹pienia incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorob¹ wie- owrzodzeñ w przebiegu choroby refluksowej prze³yku.
Polpharma
ñcow¹ (ang. CHD) i ostrym zespo³em wieñcowym w wywiadzie (ang. ACS). HomozOTC 100% 14,57
ygotyczna hipercholesterolemia rodzinna (ang. HoFH). Produkt leczniczy w Famotydyna Ranigast: tabl. powl. 20 mg - 20 szt.
skojarzeniu ze statyn¹ jest wskazany jako produkt leczniczy wspomagaj¹cy wraz z Famotydyna Ranigast: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
OTC 100% 22,11
diet¹ u pacjentów z homozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹. U pacjentów
Polpharma
mog¹ byæ równie¿ stosowane wspomagaj¹ce metody leczenia (np. afereza LDL). Famotidine

tEylea: inj. [roztw.] 40 mg/ml - 1 fiol. 100 µl u
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Exvie

Rx-z

Zentiva

tFampyra: tabl. o przed³. uwalnianiu 10 mg - 56 szt.

Rx-z 100% 560,00
Rx-z 100% 1037,12

Fampridine

Biogen

Fanipos: aerozol do nosa 50 µg/dawkê
- 1 poj. (60 dawek)
Fanipos: aerozol do nosa 50 µg/dawkê
- 1 poj. (120 dawek)
Fanipos: aerozol do nosa 50 µg/dawkê
- 2 poj. (120 dawek)

Rx 100%

Farmorubicin® PFS: inf./inj. [roztw.] 2 mg/ml
- 1 fiol. 5 ml u
Farmorubicin® PFS: inf./inj. [roztw.] 2 mg/ml
- 1 fiol. 25 ml u

Lz 100%

27,30

100% 15,75
Rx
50%(1)
9,54
100% 30,16
Rx
50%(1) 17,73
Fluticasone propionate (1) W: Preparat jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu sezonowego alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa (w tym kataru siennego) oraz ca³orocznego zapalenia b³ony œluzowej nosa u doros³ych i dzieci powy¿ej 4.
r¿.
Teva Pharmaceuticals Polska

Lz 100%

Epirubicin hydrochloride

X
X
Pfizer

100% 9758,83
B(1)
bezp³.
100% 9758,83
Rx-z
tFasenra: inj. [roztw.] 30 mg - 1 wstrzyk. 1 ml
B(1)
bezp³.
Benralizumab (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kiej astmy alergicznej
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w podtrzymuj¹cym leczeniu
uzupe³niaj¹cym doros³ych pacjentów z nieodpowiednio kontrolowan¹ ciê¿k¹ astm¹
eozynofilow¹, pomimo stosowania du¿ych dawek kortykosteroidów wziewnych w
skojarzeniu z d³ugo dzia³aj¹cymi b-mimetykami.
AstraZeneca

tFasenra: inj. [roztw.] 30 mg - 1 amp.-strzyk. 1 ml

Rx-z

Faslodex: inj. [roztw.] 250 mg/5 ml
- 1 amp.-strzyk. 5 ml (+ ig³a z syst. os³.)
Faslodex: inj. [roztw.] 250 mg/5 ml
- 2 amp.-strzyk. 5 ml (+2 ig³y z syst. os³.)

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Fulvestrant

AstraZeneca

Fastum: ¿el 25 mg/g - 1 op. 100 g (dozownik)
Fastum: ¿el 25 mg/g - 1 op. 100 g
Fastum: ¿el 25 mg/g - 1 op. 50 g

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Ketoprofen

Menarini International

Fastum - (IR): ¿el 25 mg/g - 1 op. 120 g

Rx 100%

Ketoprofen

Fastum - (IR): ¿el 25 mg/g - 1 op. 120 g

26,00
Delfarma

Rx 100%

Ketoprofen

Fasturtec: inf. do¿. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
1,5 mg - 3 fiol. 1,5 mg+ 3 amp. rozp.

28,27
28,64
16,80

24,29

Pretium Farm

Rx-z

100% 724,63
B(1)
bezp³.

Rasburicase (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.11.
W: Leczenie i zapobieganie ostrej hiperurykemii, w celu zapobiegania ostrej niewydolnoœci nerek, u pacjentów z nowotworem z³oœliwym uk³adu krwiotwórczego z du¿¹
ca³kowit¹ mas¹ nowotworu i z ryzykiem szybkiego rozpadu lub zmniejszenia masy
nowotworu po rozpoczêciu chemioterapii.
sanofi-aventis groupe
100%

10,31
3,09
S
bezp³.
100% 19,45
Faxigen XL: kaps. o przed³. uwalnianiu 75 mg - 28 szt. Rx 30%(1) 5,84
u
S(2)
bezp³.
100% 36,73
Faxigen XL: kaps. o przed³. uwalnianiu 150 mg - 28 szt. Rx 30%(1) 11,02
u
S(2)
bezp³.
Venlafaxine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2) Pacjenci
75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej depresji. Leczenie zaburzeñ lêkowych uogólnionych. Leczenie fobii spo³ecznej. Leczenie lêku napadowego z agorafobi¹ lub bez agorafobii.
Mylan IRE Healthcare

Faxigen XL: kaps. o przed³. uwalnianiu 37,5 mg - 28 szt. Rx 30%(1)
u
(2)

100%

12,49
4,73
S
bezp³.
100% 23,41
Faxolet ER: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 75 mg Rx 30%(1) 7,90
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 45,47
Faxolet ER: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 150 mg Rx 30%(1) 14,45
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Venlafaxine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2) Pacjenci
75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. (ICD-10 „Umiarkowane do ciê¿kich epizodów
depresyjnych”). Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej depresji. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie zaburzeñ lêkowych o charakterze fobii spo³ecznej. Leczenie lêku napadowego z lub bez towarzysz¹cej agorafobii. Adamed

Faxolet ER: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 37,5 mg Rx 30%(1)
- 28 szt. u
(2)

100% 17,84
50%(1) 11,73
Ketoprofen (1) W: Objawowe leczenie przewlek³ych zapalnych chorób reumatycznych, zw³aszcza reumatoidalnego zapalenia stawów. Objawowe leczenie ciê¿kich
zmian zwyrodnieniowych stawów, jeœli niezbêdna dawka wynosi 200 mg/dobê.
WP: Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych ni¿ okreœlone
Polpharma
w ChPL

Febrofen®: kaps. o przed³. uwalnianiu 200 mg - 20 szt. Rx

Febuxostat Accord: tabl. powl. 80 mg - 28 szt. u
Febuxostat Accord: tabl. powl. 120 mg - 28 szt. u
Febuxostat

Rx 100%
Rx 100%

X
X

Accord Healthcare
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LEKsykon - Receptariusz

Febux

100% 34,40
30%(1) 21,04
100% 50,81
Rx 30%(1) 30,77
Febuxostat Krka: tabl. powl. 120 mg - 28 szt. u
50%(2) 36,50
Febuxostat (1) Leczenie przewlek³ej hiperurykemii u doros³ych pacjentów w chorobach, w których wyst¹pi³o ju¿ odk³adanie siê z³ogów moczanowych, gdy leczenie
allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie mo¿e byæ kontynuowane z powodu wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹danych (2) Zapobieganie i leczenie przewlek³ej hiperurykemii u doros³ych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów
krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wyst¹pienia zespo³u rozpadu guza,
gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie mo¿e byæ kontynuowane z
powodu wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹danych
W: Dawka 80 mg. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu przewlek³ej hiperurykemii w chorobach, w których wyst¹pi³o ju¿ odk³adanie siê z³ogów moczanowych (w
tym guzki dnawe i/lub zapalenie stawów dnawe czynne lub w wywiadzie). Produkt
leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych. Dawka 120 mg. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu przewlek³ej hiperurykemii w chorobach, w których wyst¹pi³o ju¿ odk³adanie siê z³ogów moczanowych (w tym guzki dnawe i/lub zapalenie
stawów dnawe czynne lub w wywiadzie). Produkt leczniczy jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu hiperurykemii u doros³ych pacjentów poddawanych chemioterapii
z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wyst¹pienia
zespo³u rozpadu guza (ang. TLS). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u
doros³ych.
Krka

Febuxostat Krka: tabl. powl. 80 mg - 28 szt. u

Feldene: inj. [roztw.] 20 mg/ml - 6 amp. 1 ml

Rx

Rx 100%

41,50 ¢ Fentanyl WZF: inj. [roztw.] 50 µg/ml - 50 amp. 2 ml

Theramex Ireland Limited

Fem 7 Combi: system transdermalny 1,5 mg
- 4 szt. (2 szt. I fazy +2 szt. II fazy)
Estradiol + Levonorgestrel

Rx 100%

X

Theramex Ireland Limited

Rx 100%
Femoston® : tabl. 2 mg+ (2 mg+ 10 mg) - 28 szt.
Femoston® mite: tabl. 1 mg+ (1 mg+ 10 mg) - 28 szt. Rx 100%
Estradiol + Dydrogesterone

40,87
41,04

Mylan Healthcare

100% 25,86
30%(1) 14,91
Estradiol + Dydrogesterone (1) W: Hormonalna terapia zastêpcza (HTZ) do leczenia objawów niedoboru estrogenów u kobiet po menopauzie, u których od ostatniej miesi¹czki up³ynê³o co najmniej 12 m-cy. Zapobieganie osteoporozie u kobiet
po menopauzie z wysokim ryzykiem z³amañ, u których wystêpuj¹ objawy nietolerancji innych leków stosowanych w leczeniu osteoporozy lub, u których stosowanie takich leków jest przeciwwskazane. Pacjenci w podesz³ym wieku: doœwiadczenia dotycz¹ce leczenia kobiet w wieku powy¿ej 65 lat s¹ ograniczone. Mylan Healthcare

Femoston®

conti: tabl. powl. 1 mg+ 5 mg - 28 szt.

Rx

Rx 100%

30,82

Estradiol + Dydrogesterone

Viatris

Fenactil®: inj. dom. [roztw.] 25 mg/ml - 10 amp. 2 ml u Rx 100%
Rx 100%
Fenactil®: inj. do¿. [roztw.] 5 mg/ml - 5 amp. 5 ml u

25,74
24,88

Femoston® mini: tabl. powl. 0,5 mg+ 2,5 mg - 28 szt.

¢ Fentanyl Kalceks: inj. [roztw.] 0,05 mg/ml
- 50 amp. 2 ml ±

49,09
Pfizer

Estradiol

67,15
3,59
¢ Fentanyl Actavis: system transdermalny 50 µg/h Rx-w 100% 129,55
R(1)
- 10 szt. (8,25 mg w plastrze) ±
3,20
¢ Fentanyl Actavis: system transdermalny 75 µg/h Rx-w 100% 96,94
(1)
R
- 5 szt. (12,375 mg w plastrze) ±
3,20
¢ Fentanyl Actavis: system transdermalny 75 µg/h Rx-w 100% 188,20
R(1)
- 10 szt. (12,375 mg w plastrze) ±
4,80
¢ Fentanyl Actavis: system transdermalny 100 µg/h Rx-w 100% 126,95
R(1)
- 5 szt. (16,5 mg w plastrze) ±
3,20
¢ Fentanyl Actavis: system transdermalny 100 µg/h Rx-w 100% 247,08
(1)
R
- 10 szt. (16,5 mg w plastrze) ±
6,40
Fentanyl (1) Neuralgia popó³paœcowa przewlek³a, Nowotwory z³oœliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespó³ bólowy typu I - odruchowa dystrofia wspó³czulna oraz typu
II - kauzalgia
W: Doroœli: produkt jest wskazany w ciê¿kim przewlek³ym bólu, który mo¿e byæ odpowiednio leczony opioidowymi lekami przeciwbólowymi. Dzieci: d³ugoterminowe
kontrolowanie ciê¿kiego przewlek³ego bólu u dzieci od 2 roku ¿ycia leczonych opioidami.
Actavis Group PTC ehf.

Rx 100%

Piroxicam

Fem 7: system transdermalny 50 µg/24 h - 4 szt.

¢ Fentanyl Actavis: system transdermalny 50 µg/h Rx-w 100%
R(1)
- 5 szt. (8,25 mg w plastrze) ±

Rx-w 100%

Fentanyl

Finahit: tabl. powl. 5 mg - 90 szt.
Finasteride

Finahit: tabl. powl. 1 mg - 28 szt.
Finasteride

Rx 100%
Rx 100%

Finamef: tabl. powl. 5 mg - 90 szt.

X

Accord Healthcare

100%

Finamef: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.

X

Accord Healthcare

Rx R(1)
S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)

28,97
5,97
bezp³.
80,54
11,54
bezp³.

Finasteride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
W: Finasteryd jest wskazany w leczeniu i kontroli ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (ang. BPH) w celu: zmniejszenia powiêkszonego gruczo³u krokowego, poprawy przep³ywu moczu i z³agodzenia objawów zwi¹zanych z BPH; zmniejszenia
czêstoœci wystêpowania ostrego zatrzymania moczu i koniecznoœci interwencji chirurgicznej, w tym przezcewkowej resekcji gruczo³u krokowego (ang. TURP) i prostatektomii. Finasteryd powinien byæ stosowany u pacjentów z powiêkszonym
gruczo³em krokowym (objêtoœæ gruczo³u krokowego powy¿ej 40 ml).
Teva Pharmaceuticals Polska

100%

X Finamef - (IR): tabl. powl. 5 mg - 30 szt.

Rx R(1)
S(2)

AS Kalceks

21,18
3,20
bezp³.

Finasteride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
- W: Finasteryd jest wskazany w leczeniu i kontroli ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (BPH - ang. Benign Prostatic Hyperplasia) w celu: zmniejszenia rozmiarów
powiêkszonego gruczo³u krokowego, poprawy przep³ywu moczu i z³agodzenia obja¢ Fentanyl WZF: inj. [roztw.] 50 µg/ml - 50 amp. 10 ml Lz 100%
- wów zwi¹zanych z BPH; zmniejszenia czêstoœci wystêpowania ostrego zatrzyma±
nia moczu i potrzeby operacji chirurgicznej, w³¹czaj¹c w to przezcewkow¹ resekcjê
Fentanyl
Polfa Warszawa gruczo³u krokowego (ang. TURP) i prostatektomiê. Finasteryd powinien byæ stosowany u pacjentów z powiêkszonym gruczo³em krokowym (objêtoœæ gruczo³u krokowRx 100%
tFerinject: inj. [roztw.] 50 mg - 1 fiol. 10 ml
X ego powy¿ej 40 ml).
Inpharm
Rx 100% 212,62
tFerinject: inj. [roztw.] 50 mg - 1 fiol. 2 ml
100% 25,10
Ferric carboxymaltose
Vifor France
Rx R(1)
Finamef - (IR): tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
3,20
Rx 100% 48,49
Feroplex: roztw. doust. 40 mg/15 ml - 20 fiol. 15 ml
S(2)
bezp³.
Ferric protein succinylate
Berlin-Chemie/Menarini Finasteride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
Rx 100% 19,70 W: Finasteryd jest wskazany w leczeniu i kontroli ³agodnego rozrostu gruczo³u kroFerrum Lek®: syrop 50 mg/5 ml - 1 op. 100 ml
kowego (BPH - ang. Benign Prostatic Hyperplasia) w celu: zmniejszenia rozmiarów
Rx 100% 18,80 powiêkszonego gruczo³u krokowego, poprawy przep³ywu moczu i z³agodzenia objaFerrum Lek®: tabl. do ¿ucia 100 mg Fe(III) - 30 szt.
Ferric hydroxide
Sandoz GmbH wów zwi¹zanych z BPH; zmniejszenia czêstoœci wystêpowania ostrego zatrzymamoczu i potrzeby operacji chirurgicznej, w³¹czaj¹c w to przezcewkow¹ resekcjê
Rx 100% 333,00 nia
Ferrum-Lek®: inj. dom. 100 mg/2 ml - 50 amp.
gruczo³u krokowego (ang. TURP) i prostatektomiê. Finasteryd powinien byæ stosowFerric hydroxide
Sandoz GmbH any u pacjentów z powiêkszonym gruczo³em krokowym (objêtoœæ gruczo³u krokowDelfarma
100% 37,41 ego powy¿ej 40 ml).
Rx 100%
X
Rx 30%(1) 28,29 Finamlox: tabl. 5 mg - 30 szt. u
Fevarin®: tabl. powl. 50 mg - 60 szt. u
Rx 100%
X
S(2)
bezp³. Finamlox: tabl. 10 mg - 30 szt. u
Orion Corporation
100% 37,41 Amlodipine

±

Lz 100%

Rx 100% 50,00
Sun Farm
S(2)
bezp³. Finasteride
Rx 100%
Fenactil®: krople doustne 40 mg/g - 1 op. 10 g u
X Fluvoxamine maleate (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2)
100% 27,25
Chlorpromazine hydrochloride
Unia Pacjenci 75+
Rx R(1)
Finaran: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
4,25
W: Du¿e zaburzenia depresyjne. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD).
100% 26,91
Mylan Healthcare
S(2)
bezp³.
(1)
®
Rx 30%
Fenardin : kaps. twarde 267 mg - 30 szt.
9,87
100% 27,90 Finasteride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu i kontroli ³agodnego rozrostu gruczoS(2)
bezp³. Fevarin® - (IR): tabl. powl. 50 mg - 60 szt. u
Rx 30%(1) 18,78 W:
³u krokowego (ang. BPH) w celu: zmniejszenia powiêkszonego gruczo³u krokoweFenofibrate (1) W: Preparat jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety
(2)
S
go,
poprawy przep³ywu moczu i z³agodzenia objawów zwi¹zanych BPH;
bezp³.
oraz innych, terapii niefarmakologicznych (np. æwiczenia fizyczne, utrata mc.) w nastêpuj¹cych przypadkach: leczenie ciê¿kiej hipertrójglicerydemii z niskim poziomem
100% 27,90 zmniejszenia czêstoœci wystêpowania ostrego zatrzymania moczu oraz koniecznoœci
leczenia
chirurgicznego, w tym przezcewkowej resekcji gruczo³u krokowego
cholesterolu o wysokiej gêstoœci (HDL) lub bez; mieszana hiperlipidemia, je¿eli stoRx 30%(1) 18,78 (ang. TURP) i prostatektomii. Produkt nale¿y stosowaæ wy³¹cznie u pacjentów z poFevarin® - (IR): tabl. powl. 100 mg - 30 szt. u
sowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie s¹ one tolerowane. (2) Pacjenci 75+
Ranbaxy
Bausch Health
S(2)
bezp³. wiêkszonym gruczo³em krokowym (objêtoœæ gruczo³u powy¿ej 40 ml).
Chlorpromazine hydrochloride

Polfa Warszawa

100%

20,68
7,92
S(2)
bezp³.
Fenofibrate (1) W: Lek jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz
innych, terapii niefarmakologicznych (np. æwiczenia fizyczne, utrata mc.) w nastêpuj¹cych przypadkach: leczenie ciê¿kiej hipertrójglicerydemii z niskim poziomem cholesterolu o wysokiej gêstoœci (HDL) lub bez; mieszana hiperlipidemia, je¿eli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie s¹ one tolerowane; mieszana hiperlipidemia u pacjentów nale¿¹cych do grupy wysokiego ryzyka wyst¹pienia schorzeñ sercowo-naczyniowych, jako dodatek do leczenia statynami, je¿eli stê¿enie trójglicerydów oraz cholesterolu o wysokiej gêstoœci (HDL) nie s¹ w wystarczaj¹cym stopniu
kontrolowane. (2) Pacjenci 75+
Bausch Health

Fenardin®: kaps. twarde 160 mg - 30 szt.

Rx 30%(1)

Fevarin®: tabl. powl. 100 mg - 30 szt. u

Rx 30%(1) 28,29 Finapil: tabl. powl. 1 mg - 28 szt.

Fluvoxamine maleate (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Finaride: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
Pacjenci 75+
Finasteride
W: Du¿e zaburzenia depresyjne. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD).
Delfarma

100% 79,79
C(1)
bezp³.
Rx (2)
tFiasp®: inj. [roztw.] 100 j./ml - 1 fiol. 10 ml
R
19,07
S(3)
bezp³.
100% 129,13
C(1)
bezp³.
Rx (2)
tFiasp®: inj. [roztw.] 100 j./ml - 5 wk³. 3 ml
R
37,25
Rx 100%
Fendrix: inj. dom. [zaw.] - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
X
S(3)
bezp³.
Hepatitis A vaccine
GSK Commercial Insulin aspart (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca typu I (3) Pacjenci 75+
100% 35,31 W: Leczenie cukrzycy u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci powy¿ej 1. r¿. Novo Nordisk
¢ Fenta MX 25: system transdermalny 25 µg/h
Rx-w (1)
R
100% 70,60
- 5 szt. (5,78 mg w plastrze) ±
5,13
100% 67,15 Fibracol Plus: opatrunek leczniczy 10,2x11,1 cm
WM 30%(1) 48,74
¢ Fenta MX 50: system transdermalny 50 µg/h
1
szt.
Rx-w (1)
R
B(2)
- 5 szt. (11,56 mg w plastrze) ±
3,59
39,37
100% 98,02
100% 131,78
¢ Fenta MX 75: system transdermalny 75 µg/h
Rx-w (1)
Fibracol
Plus:
opatrunek
leczniczy
10,2x22,2
cm
(1)
R
WM 30% 88,06
- 5 szt. (17,34 mg w plastrze) ±
3,20
- 1 szt.
100% 127,85
B(2)
69,32
¢ Fenta MX 100: system transdermalny 100 µg/h
Rx-w (1)
R
- 5 szt. (23,12 mg w plastrze) ±
3,20 Emplastri collagenosa (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Johnson & Johnson
Fentanyl (1) Neuralgia popó³paœcowa przewlek³a, Nowotwory z³oœliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespó³ bólowy typu I - odruchowa dystrofia wspó³czulna oraz typu Fibrovein 0,2%: inj. [roztw.] 2 mg/ml - 10 fiol. 5 ml
Rx 100%
X
II - kauzalgia
Rx 100%
X
W: Doroœli. Stosowanie produktu leczniczego jest wskazane w przypadku przewle- Fibrovein 1%: inj. [roztw.] 10 mg/ml - 5 amp. 2 ml
Rx 100% 108,00
k³ego bólu o znacznym nasileniu, który wymaga d³ugotrwa³ego, ci¹g³ego leczenia Fibrovein 3%: inj. [roztw.] 30 mg/ml - 5 amp. 2 ml
opioidami. Dzieci. D³ugotrwa³e leczenie przewlek³ego bólu o znacznym nasileniu u Sodium tetradecyl sulfate
STD Pharmaceutical Products
dzieci w wieku powy¿ej 2 lat, leczonych lekami z grupy opioidów.
Sandoz GmbH
OTC 100%
Figura 1: zio³a do zaparzania - 20 sasz. 3 g
8,79
¢ Fentanyl Actavis: system transdermalny 25 µg/h Rx-w 100%
Polpharma
X Senna leaf

- 5 szt. (4,125 mg w plastrze) ±

¢ Fentanyl Actavis: system transdermalny 25 µg/h Rx-w 100%
R(1)
- 10 szt. (4,125 mg w plastrze) ±

Finahit: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.

69,30
Finahit: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
5,74

Rx 100%
Rx 100%

X
X

Rx 100%
100%

Finasterid Stada: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.

Rx R(1)

Finasterid Stada: tabl. powl. 5 mg - 90 szt.

S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)
Rx 100%

Finasterid Stada: tabl. powl. 5 mg - 120 szt.

X

Synoptis Pharma

24,01
3,20
bezp³.
62,95
9,60
bezp³.
X

Finasteride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu i kontroli ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (£RGK) w celu: zmniejszenia wielkoœci powiêkszonego gruczo³u krokowego, poprawy przep³ywu moczu i z³agodzenia objawów towarzysz¹cych £RGK;
zmniejszenia czêstoœci wystêpowania ostrego zatrzymania moczu i koniecznoœci
leczenia operacyjnego, takiego jak przezcewkowa resekcja gruczo³u krokowego
(ang. TURP) i prostatektomia. Produkt leczniczy tabl. 5 mg nale¿y podawaæ wy³¹cznie pacjentom z powiêkszonym gruczo³em krokowym (objêtoœæ gruczo³u krokowego
oko³o 40 ml).
STADA Poland Sp. z o.o.
100%

Finasteridum Bluefish: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.

Finasteridum Bluefish: tabl. powl. 5 mg - 90 szt.

Rx R(1)
S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)

21,18
3,20
bezp³.
57,16
9,60
bezp³.

Finasteride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
W: Finasteryd jest wskazany w leczeniu i kontroli ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (ang. BPH) w celu: zmniejszenia wielkoœci powiêkszonego gruczo³u krokowego, poprawy przep³ywu moczu i z³agodzenia objawów towarzysz¹cych BPH;
zmniejszenia czêstoœci wystêpowania ostrego zatrzymania moczu i koniecznoœci
leczenia operacyjnego, takiego jak przezcewkowa resekcja gruczo³u krokowego
(ang. TURP) i prostatektomia.
Bluefish Pharma

LEKsykon - Receptariusz

100%

Finaster®: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.

Finaster®:

tabl. powl. 5 mg - 90 szt.

Finaster®: tabl. powl. 5 mg - 120 szt.

29,09
6,09
S(2)
bezp³.
100% 78,60
Rx R(1)
9,60
S(2)
bezp³.
100% 102,81
Rx R(1) 12,80
S(2)
bezp³.

Rx R(1)

100%

Finpros: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.

Rx R(1)

27,36 Flecainide acetate Holsten: tabl. 100 mg - 30 szt.
4,36 Flecainide acetate
bezp³. Flegamax®: roztw. doust. 50 mg/ml - 1 but. 120 ml

S(2)
Finasteride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia i hamowania postêpu ³agodnego
rozrostu gruczo³u krokowego (ang. BPH) u pacjentów z powiêkszonym gruczo³em
krokowym w celu: uzyskania regresji powiêkszonego gruczo³u krokowego, poprawy
przep³ywu moczu oraz objawów zwi¹zanych z BPH, zmniejszenia czêstoœci ostrego
zatrzymania moczu oraz koniecznoœci zabiegu operacyjnego, w tym przezcewkowej resekcji gruczo³u krokowego (ang. TURP) i prostatektomii. Produkt leczniczy
nale¿y podawaæ jedynie pacjentom z powiêkszonym gruczo³em krokowym (objêtoœæ gruczo³u krokowego powy¿ej ok. 40 ml).
Krka

Finasteride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego u mê¿czyzn z powiêkszeniem
100% 27,29
gruczo³u krokowego w celu: zmniejszenia powiêkszonego gruczo³u krokowego, poRx R(1)
6,04
prawy przep³ywu moczu i regresji objawów zwi¹zanych z ³agodnym rozrostem gru- Finxta: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
S(2)
czo³u krokowego; zmniejszenia ryzyka wyst¹pienia ostrego zatrzymania moczu
bezp³.
oraz zmniejszenia ryzyka koniecznoœci leczenia chirurgicznego, w tym przezcewko- Finasteride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
wej resekcji gruczo³u krokowego (TURP) i prostatektomii.
LEK-AM
W: Lek jest wskazany w leczeniu i kontroli ³agodnego przerostu gruczo³u krokowego
100% 22,99 (ang. BPH) w celu: zmniejszenia powiêkszonej prostaty, poprawienia przep³ywu
Rx
Findarts: kaps. miêkkie 0,5 mg - 30 szt. NOWOŒÆ
moczu i z³agodzenia objawów zwi¹zanych z BPH, zredukowania wystêpowania
30%(1)
6,90 ostrego zatrzymania moczu oraz koniecznoœci zabiegu chirurgicznego polegaj¹ce100% 62,57 go na przezcewkowej resekcji gruczo³u krokowego (ang. TURP) i prostatektomii.
Rx
Findarts: kaps. miêkkie 0,5 mg - 90 szt. NOWOŒÆ
30%(1) 18,77 Lek powinien byæ stosowana u pacjentów z przerostem prostaty (objêtoœæ prostaty
ponad ok. 40 ml).
RECORDATI
Dutasteride (1) Leczenie umiarkowanych do ciê¿kich objawów ³agodnego rozros100% 3243,39
tu gruczo³u krokowego
Rx
Firazyr:
inj.
[roztw.]
10
mg/ml
1
amp.-strzyk.
3
ml
u
W: Leczenie umiarkowanych do ciê¿kich objawów ³agodnego rozrostu gruczo³u kroR(1)
3,20
kowego (ang. BPH). Zmniejszenie ryzyka ostrego zatrzymania moczu (AUR) i koniecznoœci leczenia zabiegowego u pacjentów z umiarkowanymi do ciê¿kich Icatibant (1) Leczenie ostrych zagra¿aj¹cych ¿yciu napadów obrzêku naczynioruobjawami BPH. Informacje na temat skutków leczenia i populacji pacjentów badan- chowego u chorych doros³ych na dziedziczny obrzêk naczynioruchowy wywo³any
Aurovitas niedoborem inhibitora esterazy C1, Leczenie ostrych, zagra¿aj¹cych ¿yciu napaych w badaniach klinicznych, patrz ChPL.
dów obrzêku naczynioruchowego u dzieci od 2 roku ¿ycia, chorych na dziedziczny
100% 14,31 obrzêk naczynioruchowy wywo³any niedoborem inhibitora esterazy C1
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu objawowym ostrych napadów dzieR(1)
7,17 dzicznego obrzêku naczynioruchowego (ang. HAE) u osób doros³ych, m³odzie¿y i
Rx (2)
Finlepsin: tabl. 200 mg - 50 szt. u
B
3,97 dzieci w wieku 2 lat i starszych z nie doborem inhibitora esterazy C1.
Takeda Global R and D Centre
C(3)
bezp³.
100% 8930,25
100% 14,31
Rx-z (1)
tFirdapse: tabl. 10 mg - 100 szt. u
B
bezp³.
R(1)
7,17
Finlepsin 200 retard: tabl. o przed³. uwalnianiu
Rx (2)
200 mg - 50 szt. u
B
3,97 Amifampridine (1) Program lekowy: leczenie amifamprydyn¹ pacjentów z zespo³em
miastenicznym
Lamberta-Eatona
C(3)
bezp³. W: Objawowe leczenie zespo³u miastenicznego Lamberta-Eatona (ang. LamSERB
100% 17,08 bert-Eaton myasthenic syndrome, LEMS) u osób doros³ych.
B(2)
100% 549,24
4,67 Firmagon: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 80 mg
Finlepsin 400 retard: tabl. o przed³. uwalnianiu
Rx (3)
Rx (1)
400 mg - 30 szt. u
C
R
bezp³. - 1 zest.
3,20
R(4)
100% 1619,24
7,87 Firmagon: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 120 mg
Rx (1)
100% 27,47 - 2 zest.
R
9,48
B(2)
6,78 Degarelix (1) Zaawansowany hormonozale¿ny rak gruczo³u krokowego
Finlepsin 400 retard: tabl. o przed³. uwalnianiu
Rx (3)
400 mg - 50 szt. u
C
bezp³. W: Wskazania do refundacji. Produkt leczniczy jest antagonist¹ hormonu uwalniaj¹cego gonadotropiny (GnRH) wskazanym w leczeniu doros³ych pacjentów p³ci mêR(4)
9,98 skiej z zaawansowanym hormonozale¿nym rakiem gruczo³u krokowego.
Carbamazepine (1) W: Padaczka: napady czêœciowe proste i z³o¿one; napady Wskazania z ChPL. Produkt leczniczy jest antagonist¹ hormonu uwalniaj¹cego gouogólnione toniczno-kloniczne (szczególnie wtórnie uogólnione), wystêpuj¹ce w nadotropiny (GnRH) wskazanym: w leczeniu doros³ych pacjentów p³ci mêskiej z zaczasie snu oraz napady o postaciach mieszanych; idiopatyczny nerwoból nerwu tró- awansowanym hormonozale¿nym rakiem gruczo³u krokowego; w leczeniu raka
jdzielnego; idiopatyczny nerwoból nerwu jêzykowo-gard³owego; ból w przebiegu wysokiego ryzyka ograniczonego do gruczo³u krokowego oraz hormonozale¿nego
neuropatii cukrzycowej; nerwoból nerwu trójdzielnego w przebiegu stwardnienia raka gruczo³u krokowego miejscowo zaawansowanego w po³¹czeniu z radioterapi¹;
rozsianego; profilaktyka zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych u pacjentów nie jako leczenie neoadjuwantowe przed radioterapi¹ u pacjentów z rakiem wysokiego
reaguj¹cych na leczenie litem (produkt leczniczy 200 mg retard lub 400 mg retard); ryzyka ograniczonego do gruczo³u krokowego lub hormonozale¿nym rakiem gruFerring
zapobieganie napadom drgawkowym w alkoholowym zespole abstynencyjnym w czo³u krokowego miejscowo zaawansowanym.
warunkach szpitalnych. W przypadku zmiany z postaci farmaceutycznej o natychm®
OTC 100% 19,48
iastowym uwalnianiu na tabl. o przed³u¿onym uwalnianiu nale¿y siê upewniæ, ¿e od- Fitolizyna : pasta do stos. w j. ustnej - 1 tuba 100 g
Polpharma
powiednie stê¿enia karbamazepiny s¹ uzyskiwane w osoczu. WP: Stan po epizo- Prep. z³o¿.
dzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrêbie OUN; napady padaczko®
SD 100% 25,75
we w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u Fitolizyna Nefrocaps Forte: kaps. - 30 szt.
Polpharma
chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagaj¹ce; neuralgia w przy- Prep. z³o¿.
padkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych ni¿
Rx 100% 30,66
Flamexin®: tabl. 20 mg - 20 szt.
okreœlone w ChPL (2) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (3) Kobiety
Chiesi Poland
w ci¹¿y (4) Padaczka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzu- Piroxicam
tami w obrêbie OUN; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory Flarex®: krople do oczu [zaw.] 1 mg/ml - 1 but. 5 ml
Rx 100% 26,20
ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie
Immedica Pharma AB
wspomagaj¹ce; neuralgia w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; ból neurop- Fluorometholone acetate
atyczny w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL
Teva Pharmaceuticals Polska Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 50 ml Rx-z 100%
X
100%

9,02
5,30
bezp³.
100% 20,12
Rx 30%(1) 7,74
Finospir: tabl. 25 mg - 100 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 12,61
Rx 30%(1) 5,18
Finospir: tabl. 50 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 35,41
(1)
Rx 30% 10,64
Finospir: tabl. 50 mg - 100 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 21,92
Rx 30%(1) 7,06
Finospir: tabl. 100 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Spironolactone (1) W: Leczenie przewlek³ej skurczowej niewydolnoœci serca
(grupa III-IV NYHA) jako uzupe³nienie standardowego leczenia. Leczenie obrzêków
spowodowanych zespo³em nerczycowym, gdy inne sposoby leczenia obrzêków nie
przynios³y skutku, w szczególnoœci w przypadku podejrzenia hiperaldosteronizmu.
Leczenie puchliny brzusznej i obrzêków zwi¹zanych z niewyrównan¹ marskoœci¹
w¹troby lub nadciœnieniem wrotnym i innymi chorobami w¹troby, gdy inne sposoby
leczenia obrzêków nie przynios³y skutku, w szczególnoœci w przypadku podejrzenia
hiperaldosteronizmu. W leczeniu nadciœnienia jako lek dodatkowy u pacjentów niereaguj¹cych dostatecznie na inne leki przeciwnadciœnieniowe. Pierwotny hiperaldosteronizm. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.;
pozawa³owa dysfunkcja skurczowa lewej komory (2) Pacjenci 75+ Orion Corporation

Finospir: tabl. 25 mg - 30 szt. u

57

Finas

Rx 30%(1)
S(2)

Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 400 ml Rx-z 100%

X
100% 2540,16
(1)
B
bezp³.
100% 1270,08
Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 100 ml Rx-z (1)
B
bezp³.

Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 200 ml Rx-z

Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 100 mg/ml
Rx-z 100%
- 1 fiol. 200 ml
Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 50 ml Rx-z 100%
Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 100 mg/ml
Rx-z 100%
- 1 fiol. 100 ml

X
X
X

Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
pierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci, Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
W: Leczenie substytucyjne u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (2-18 lat) w: pierwotnych niedoborach odpornoœci (ang. PID), w których wystêpuj¹ zaburzenia wytwarzania przeciwcia³; wtórnych niedoborach odpornoœci (ang. SID) u pacjentów, u
których wystêpuj¹ ciê¿kie lub nawracaj¹ce zaka¿enia, leczenie przeciwdrobnoustrojowe jest nieskuteczne oraz obserwuje siê potwierdzone niepowodzenie wytworzenia swoistych przeciwcia³ (ang. PSAF = niepowodzenie uzyskania co najmniej
dwukrotnego zwiêkszenia miana przeciwcia³ IgG po podaniu szczepionek przeciwko pneumokokom zawieraj¹cych antygeny polisacharydowe i polipeptydowe) albo
miano IgG w surowicy wynosi <4 g/l. Leczenie immunomodulacyjne u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (2-18 lat) w: immunologicznej plamicy ma³op³ytkowej
(ITP) u pacjentów o du¿ym ryzyku krwawienia lub przed zabiegiem operacyjnym,
kiedy niezbêdna jest korekcja liczby p³ytek; zespole Guillain-Barré; chorobie Kawasaki (w po³¹czeniu z kwasem acetylosalicylowym; przewlek³ej zapalnej poliradikuloneuropatii demielinizacyjnej (ang. CIDP); wieloogniskowej neuropatii ruchowej
(ang. MMN).
Grifols

Flecainide acetate Holsten: tabl. 50 mg - 30 szt.

Rx 100%

63,00

Flegamax®: roztw. doust. 50 mg/ml - 1 but. 200 ml

Rx 100%

84,00

Holsten Pharma GmbH

OTC 100%
OTC 100%

Carbocysteine

21,45
29,82
Polpharma

Flegamax® Forte: granulat do przyg. roztw. doust.
2700 mg/sasz. - 6 sasz.

OTC 100%

Carbocysteine lysine

23,99
Polpharma

Flegamina Baby: krople doustne 2 mg/ml - 1 op. 30 ml Rx 100%
Bromhexine hydrochloride

11,74

Teva Pharmaceuticals Polska

Flegatussin: syrop (0,0026 g+ 2,35 g)/5 ml
- 1 but. 115 ml u

OTC 100%

13,14

Plantago lanceolata + Verbascum sp. + Bromhexine hydrochloride
Polpharma

OTC 100%

Flegatussin Caps: kaps. 8 mg - 20 szt. u
Bromhexine hydrochloride

12,81
Polpharma

Flexbumin 200 g/l: inf. [roztw.] 200 mg/ml
- 1 wor. 100 ml
Flexbumin 200 g/l: inf. [roztw.] 200 mg/ml
- 12 wor. 100 ml

Rx 100% 451,71
Rx 100%

Albumin human

X
Shire

Rx 100%

Flexove: tabl. 625 mg - 60 szt.
Glucosamine

67,73

STADA Poland Sp. z o.o.

100% 986,58
B(1)
bezp³.
Infliximab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w ograniczaniu objawów podmiotowych i przedmiotowych oraz poprawy sprawnoœci fizycznej u: doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹
choroby niedostatecznie reaguj¹cych na leczenie przeciwreumatycznymi lekami
modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs), w tym metotreksatem. Doros³ych pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ i postêpuj¹c¹ postaci¹ choroby, którzy wczeœniej
nie byli leczeni metotreksatem lub innymi lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby
(DMARDs). W tych grupach pacjentów, badania radiologiczne wykazywa³y zmniejszenie postêpu uszkodzenia stawów. Choroba Crohna u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na pe³ny i w³aœciwy schemat leczenia kortykosteroidami i/lub œrodkami immunosupresyjnymi lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. Leczenie czynnej
postaci choroby Crohna z przetokami u doros³ych pacjentów, którzy nie reagowali
na prawid³owo prowadzone standardowe leczenie (w tym antybiotyki, drena¿ i leczenie immunosupresyjne). Choroba Crohna u dzieci. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Crohna u dzieci i m³odzie¿y w
wieku 6-17 lat, które nie zareagowa³y na konwencjonalne leczenie, w tym leczenie
kortykosteroidami, leczenie immunomodulacyjne i podstawowe leczenie dietetyczne, lub u których wystêpowa³a nietolerancja czy te¿ przeciwwskazania do takich sposobów leczenia. Infliksymab badano wy³¹cznie w skojarzeniu ze standardowym
leczeniem immunosupresyjnym. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt
leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej lub ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy niedostatecznie
reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-merkaptopuryn¹ (6-MP) lub azatiopryn¹ (AZA), lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y
przeciwwskazania do takiego leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego u
dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-17 lat,
którzy niedostatecznie reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-MP lub AZA, lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania
do takiego leczenia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia
stawów krêgos³upa u doros³ych pacjentów, którzy niewystarczaj¹co zareagowali na
konwencjonalne leczenie. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu aktywnej i postêpuj¹cej postaci ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, kiedy odpowiedŸ na poprzednie leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARD) by³a niewystarczaj¹ca. Produkt
leczniczy nale¿y podawaæ w skojarzeniu z metotreksatem lub sam u pacjentów, u
których leczenie metotreksatem by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do
takiego leczenia. W badaniach radiologicznych, u pacjentów z wielostawow¹ symetryczn¹ postaci¹ ³uszczycowego zapalenia stawów wykazano, ¿e leczenie infliksymabem poprawia aktywnoœæ fizyczn¹ oraz zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzeñ
stawów obwodowych. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
umiarkowanej do ciê¿kiej ³uszczycy plackowatej u doros³ych pacjentów, którzy przestali reagowaæ na leczenie, maj¹ przeciwwskazania, lub nie toleruj¹ innych schematów leczenia ogólnego w tym leczenia cyklosporyn¹, metotreksatem lub psolarenem
Samsung
w po³¹czeniu z promieniowaniem UVA (PUVA).

tFlixabi: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 100 mg
- 1 fiol.

Rx-z

Flixonase®: aerozol do nosa 50 µg/dawkê
- 1 but. 10 ml (120 dawek)
Flixonase®: aerozol do nosa 50 µg/dawkê
- 1 poj. 10 ml (120 dawek)

Rx

100%
50%(1)

15,81
9,60

Rx 100%

X

Fluticasone propionate (1) W: Zapobieganie i leczenie alergicznego, sezonowego zapalenia b³ony œluzowej nosa (w tym kataru siennego) oraz ca³orocznego zapalenia b³ony œluzowej nosa. Objawowe leczenie polipów nosa.
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Flixonase® Nasule: krople do nosa [zaw.]
400 µg/dawkê - 7 poj.
Flixonase® Nasule: krople do nosa [zaw.]
400 µg/dawkê - 28 poj.
Fluticasone propionate

Flixotide®: aerozol wziewny bezfreonowy [zaw.]
50 µg/dawkê - 1 poj. (120 dawek)

Rx 100%

24,67

Rx 100%

37,29

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Rx

100%
C(1)
R(2)
S(3)

28,97
bezp³.
20,15
bezp³.

58

LEKsykon - Receptariusz

Flixo

100% 32,54
C(1)
bezp³.
R(2)
20,71
S(3)
bezp³.
100% 62,67
C(1)
bezp³.
Flixotide®: aerozol wziewny bezfreonowy [zaw.]
Rx (2)
125 µg/dawkê - 1 poj. (120 dawek)
R
35,82
S(3)
bezp³.
100% 62,11
C(1)
bezp³.
Flixotide®: aerozol wziewny bezfreonowy [zaw.]
Rx (2)
250 µg/dawkê - 1 poj. (60 dawek)
R
35,26
(3)
S
bezp³.
100% 99,43
C(1)
bezp³.
Flixotide®: aerozol wziewny bezfreonowy [zaw.]
Rx (2)
250 µg/dawkê - 1 poj. (120 dawek)
R
44,66
S(3)
bezp³.
Fluticasone propionate (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie
oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Dawka 50 µg i 125 µg. Produkt leczniczy, aerozol inhalacyjny, zawiesina jest
wskazany zapobiegawczo w astmie oskrzelowej: u doros³ych: astma ³agodna - u pacjentów, którzy wymagaj¹ codziennego objawowego leczenia lekami rozszerzaj¹cymi oskrzela; astma umiarkowana - niestabilna lub nasilaj¹ca siê astma, mimo
regularnego stosowania leków zapobiegaj¹cych napadom astmy lub tylko rozszerzaj¹cych oskrzela; astma ciê¿ka - u pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ przewlek³ej astmy
oskrzelowej oraz wymagaj¹cych stosowania doustnych steroidów w celu opanowania objawów astmy. Rozpoczêcie stosowania flutykazonu propionianu u wielu osób
pozwala zmniejszyæ dawki albo ca³kowicie odstawiæ steroidy stosowane doustnie; u
dzieci wymagaj¹cych zapobiegawczego podawania leków, w³¹cznie z pacjentami
nieskutecznie leczonymi innymi dostêpnymi lekami stosowanymi zapobiegawczo.
Dawka 250 µg. Produkt leczniczy , aerozol wziewny, zawiesina jest wskazany w:
astmie oskrzelowej - zapobiegawczo: astma ³agodna - u pacjentów, którzy wymagaj¹ codziennego objawowego leczenia lekami rozszerzaj¹cymi oskrzela; astma
umiarkowana - niestabilna lub nasilaj¹ca siê astma, mimo regularnego stosowania
leków zapobiegaj¹cych napadom astmy lub tylko rozszerzaj¹cych oskrzela; astma
ciê¿ka - u pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ przewlek³ej astmy oskrzelowej oraz wymagaj¹cych stosowania doustnych steroidów w celu opanowania objawów astmy. Rozpoczêcie stosowania flutykazonu propionianu u wielu osób pozwala zmniejszyæ
dawki albo ca³kowicie odstawiæ steroidy stosowane doustnie; przewlek³ej obturacyjnej chorobie p³uc (POChP): flutykazonu propionian wskazany jest w leczeniu POChP, w skojarzeniu z d³ugo dzia³aj¹cym b2-agonist¹, takim jak salmeterol. Do
stosowania w tym wskazaniu odpowiedni jest tylko lek, aerozol inhalacyjny, zawiesina o mocy 250 µg/dawkê inhalacyjn¹.
GSK Pharmaceuticals SA

Flixotide®: aerozol wziewny bezfreonowy [zaw.]
125 µg/dawkê - 1 poj. (60 dawek)

Flixotide®: zaw. do inhal. z nebulizatora 0,5 mg/2 ml
- 10 poj. 2 ml
Flixotide®: zaw. do inhal. z nebulizatora 2 mg/2 ml
- 10 poj. 2 ml

Rx

Rx 100%
Rx 100%
Rx

Flonidan®: tabl. 10 mg - 10 szt.

Rx 100%

Flonidan®:

tabl. 10 mg - 30 szt.

Rx

Flonidan®:

tabl. 10 mg - 60 szt.

Flonidan®: tabl. 10 mg - 90 szt.

100%
30%(1)
100%
Rx
30%(1)
100%
Rx
30%(1)

Rx

Floxal®: krople do oczu 3 mg/ml - 1 but. 5 ml
Floxal®: maœæ do oczu 3 mg/g - 1 tuba 3 g

Rx 100%
Rx 100%

Flucinar® N: maœæ (0,25 mg+ 5 mg)/g - 1 tuba 15 g

Rx 100%

we, w tym kandydemia, kandydoza rozsiana i inne formy kandydozy inwazyjnej
(kandydoza p³uc, kandydoza otrzewnej, kandydoza dróg moczowych), kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u chorych na AIDS, grzybice skóry. Zapobiegawczo: profilaktyka
wystêpowania kandydozy u pacjentów z grup zwiêkszonego ryzyka (pacjentów z
nowotworami z³oœliwymi, po przeszczepach narz¹dów oraz u pacjentów poddawanych chemioterapii i/lub radioterapii), zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi wytycznymi na temat prowadzenia leczenia zaka¿eñ grzybiczych. (2) Pacjenci 75+
Hasco-Lek SA

20,00
20,00 Fluconazole Aurovitas: kaps. twarde 100 mg - 7 szt. Rx 100% 17,23
50%(1) 10,04
Ofloxacin
Dr. Mann Pharma
100% 62,62
®
Floxal - (IR): krople do oczu [roztw.] 3 mg/ml
Rx 100% 15,00 Fluconazole Aurovitas: kaps. twarde 100 mg - 28 szt. Rx 50%(1) 33,86
- 1 but. 5 ml
100% 32,76
Ofloxacin
Pharmapoint
Fluconazole Aurovitas: kaps. twarde 200 mg - 7 szt. Rx
50%(1) 18,38
Floxamic Neo: krople do oczu [roztw.] 5 mg/ml
Rx 100% 35,54 Fluconazole (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu wymienionych
- 1 but. 5 ml u
Moxifloxacin
Polpharma poni¿ej zaka¿eñ grzybiczych. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ: kryptokokowe zapalenie
Rx 100% 24,00 opon mózgowych; kokcydioidomikoza; inwazyjne kandydozy; dro¿d¿akowe zakaFloxitrat: tabl. powl. 400 mg - 5 szt.
Rx 100% 35,00 ¿enia b³on œluzowych, w tym zaka¿enia gard³a, prze³yku, wystêpowanie dro¿d¿aFloxitrat: tabl. powl. 400 mg - 7 szt.
ków w moczu oraz przewlek³e dro¿d¿akowe zaka¿enia skóry i b³on œluzowych; przeRx 100% 42,00 wlek³a zanikowa kandydoza jamy ustnej (zwi¹zane ze stosowaniem protez zêboFloxitrat: tabl. powl. 400 mg - 10 szt.
Moxifloxacin
Sandoz GmbH wych), w przypadku gdy higiena jamy ustnej lub leczenie miejscowe s¹ niewystarczaj¹ce; dro¿d¿yca pochwy, ostra lub nawracaj¹ca, gdy leczenie miejscowe jest nie100% 17,91 wystarczaj¹ce; dro¿d¿akowego zapalenia ¿o³êdzi, w przypadku gdy leczenie miejRx (1)
Fluanxol®: tabl. powl. 0,5 mg - 50 szt. u
R
14,82 scowe jest niewystarczaj¹ce, grzybice skóry, w tym stóp, tu³owia, podudzi, ³upie¿
pstry, zaka¿enia dro¿d¿akowe skóry w³aœciwej, gdy zalecane jest podjêcie leczenia
100%
37,71 ogólnoustrojowego; grzybica paznokci (onychomikoza), gdy uzna siê, ¿e inne leki
Rx (1)
Fluanxol®: tabl. powl. 3 mg - 50 szt. u
R
3,20 s¹ nieodpowiednie. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych w zapobieganiu nastêpuj¹cym zaka¿eniom: nawroty kryptokokowego zapaFlupentixol (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
W: Dawka 0,5 mg. Zaburzenia psychotyczne bez zaburzeñ depresyjnych. DoraŸnie lenia opon mózgowych u pacjentów z podwy¿szonym ryzykiem nawrotów; nawroty
w zaburzeniach depresyjnych innych, ni¿ w przebiegu psychozy. Dawka 3 mg. Le- dro¿d¿akowego zapalenia b³ony œluzowej jamy ustnej, gard³a i prze³yku u pacjentów
zaka¿onych HIV, u których jest zwiêkszone ryzyko nawrotów; nawroty dro¿d¿ycy
czenie schizofrenii.
Lundbeck
pochwy (4 lub wiêcej zaka¿eñ w ci¹gu roku); zaka¿enia grzybicze u pacjentów z
przed³u¿aj¹c¹ siê neutropeni¹ [np. u pacjentów z nowotworami krwi, otrzymuj¹cych
®
100%
14,40
Fluanxol Depot: inj. [roztw. olejowy] 20 mg/ml
Rx (1)
chemioterapiê lub u pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macie- 1 amp. 1 ml u
R
3,20 rzystych. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w nastêpuj¹cych zaka¿eFlupentixol (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
niach u noworodków, niemowl¹t, dzieci i m³odzie¿y w wieku 0-17 lat. Produkt leczniW: Leczenie podtrzymuj¹ce schizofrenii i innych psychoz, zw³aszcza z takimi objaw- czy stosuje siê w leczeniu dro¿d¿akowego zaka¿enia b³on œluzowych (jamy ustnej,
ami, jak omamy, urojenia i zaburzenia myœlenia, którym towarzyszy apatia, utrata gard³a i prze³yku), inwazyjnej kandydozy i kryptokokowego zapalenia opon mózgoenergii, depresja i wycofanie.
Lundbeck wych oraz w zapobieganiu zaka¿eniom dro¿d¿akami u pacjentów z os³abion¹ odpornoœci¹. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ jako leczenie podtrzymuj¹ce w celu
Rx 100%
Fluarix® Tetra: inj. [zaw.] - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
X zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci z wyInfluenza vaccine
GlaxoSmithKline Export sokim ryzykiem nawrotów. Leczenie mo¿na rozpocz¹æ przed otrzymaniem wyników
lub innych badañ laboratoryjnych. Jednak¿e po ich otrzymaniu nale¿y odRx 100% 17,63 posiewu
Flucinar®: maœæ 0,25 mg/g - 1 tuba 15 g
powiednio dostosowaæ dostêpne leczenie. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wyRx 100% 18,05 tyczne dotycz¹ce w³aœciwego zastosowania leków przeciwgrzybiczych. Aurovitas
Flucinar®: ¿el 0,25 mg/g - 1 tuba 15 g
36,53 Fluocinolone acetonide
Bausch Health
100% 10,30
85,08

100% 19,45
C(1)
bezp³.
R(2)
16,64
S(3)
bezp³.
100% 29,47
C(1)
bezp³.
Flixotide® Dysk: prosz. do inhal. 100 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 poj. (60 dawek)
R
20,65
S(3)
bezp³.
100% 58,77
C(1)
bezp³.
Flixotide® Dysk: prosz. do inhal. 250 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 poj. (60 dawek)
R
31,92
S(3)
bezp³.
100% 103,45
C(1)
bezp³.
Flixotide® Dysk: prosz. do inhal. 500 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 poj. (60 dawek)
R
48,68
(3)
S
bezp³.
Fluticasone propionate (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie
oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Dawka 50 µg, 100 µg, 250 µg i 500 µg. Astma oskrzelowa. Produkt leczniczy jest wskazany zapobiegawczo: u doros³ych: astma ³agodna - u pacjentów,
którzy wymagaj¹ codziennego objawowego leczenia lekami rozszerzaj¹cymi
oskrzela; astma umiarkowana - niestabilna lub nasilaj¹ca siê astma, mimo regularnego stosowania leków zapobiegaj¹cych napadom astmy lub tylko rozszerzaj¹cych oskrzela; astma ciê¿ka - u pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ przewlek³ej astmy
oskrzelowej oraz wymagaj¹cych stosowania doustnych steroidów w celu opanowania objawów astmy. Rozpoczêcie wziewnego stosowania flutykazonu propionianu u wielu osób pozwala zmniejszyæ dawki albo ca³kowicie odstawiæ steroidy
stosowane doustnie; u dzieci wymagaj¹cych zapobiegawczego podawania leków, w³¹cznie z pacjentami nieskutecznie leczonymi innymi dostêpnymi lekami
stosowanymi zapobiegawczo. Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (POChP).
Flutykazonu propionian wskazany jest w leczeniu POChP, w skojarzeniu z d³ugo
dzia³aj¹cym b2-agonist¹, takim jak salmeterol. Do stosowania w tym wskazaniu
odpowiednie s¹ tylko produkty lecznicze, proszek do inhalacji o mocy 250
µg/dawkê inhalacyjn¹ i 500 µg/dawkê inhalacyjn¹. Dawka 2 mg/2 ml, 0,5 mg/2
ml. Doroœli i m³odzie¿ w wieku powy¿ej 16 lat: zapobiegawczo, w ciê¿kiej astmie
oskrzelowej, u pacjentów wymagaj¹cych stosowania du¿ych dawek steroidów
wziewnych lub doustnych. Rozpoczêcie stosowania flutykazonu propionianu
wziewnie u wielu osób pozwala zmniejszyæ dawki albo ca³kowicie odstawiæ steroidy stosowane doustnie. Dzieci w wieku 4-16 lat: leczenie zaostrzenia astmy
oskrzelowej.
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Flixotide® Dysk: prosz. do inhal. 50 µg/dawkê
- 1 poj. (60 dawek)

100% 12,60
30%(1)
5,40
Loratadine (1) W: Objawy alergicznego (sezonowego i ca³orocznego) zapalenia
b³ony œluzowej nosa. Objawy przewlek³ej pokrzywki idiopatycznej. WP: Atopowe
zapalenie skóry - u pacjentów powy¿ej 2 r¿.; alergia pokarmowa - u pacjentów powy¿ej 2 r¿.; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 2 r¿.
Sandoz GmbH

Flonidan®: zaw. doust. 1 mg/ml - 1 but. 120 ml

Neomycin sulphate + Fluocinolone acetonide

17,70

Bausch Health

100% 12,60
50%(1)
9,01
100% 24,54
Rx
Flucofast®: kaps. 50 mg - 14 szt.
(1)
50%
17,35
100% 24,54
Rx
Flucofast®: kaps. 100 mg - 7 szt.
(1)
50%
17,35
100% 91,86
Rx
Flucofast®: kaps. 100 mg - 28 szt.
50%(1) 63,10
100%
5,44
®
Rx
Flucofast : kaps. 150 mg - 1 szt.
50%(1)
3,90
100% 11,92
Rx
Flucofast®: kaps. 150 mg - 3 szt.
(1)
50%
7,30
Rx 100% 36,38
Flucofast®: kaps. 200 mg - 12 szt.
100% 40,13
Rx
Flucofast®: kaps. twarde 200 mg - 7 szt.
50%(1) 25,75
Fluconazole (1) W: Leczenie zaka¿eñ grzybiczych. Produkt jest wskazany do
stosowania u pacjentów doros³ych w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ: kryptokokowe zapalenie opon mózgowych; kokcydioidomikoza; inwazyjne kandydozy;
dro¿d¿akowe zaka¿enia b³on œluzowych, w tym zaka¿enia gard³a, prze³yku, wystêpowanie dro¿d¿aków w moczu oraz przewlek³e dro¿d¿akowe zaka¿enia skóry i b³on
œluzowych; przewlek³e zanikowe dro¿d¿akowe zapalenie jamy ustnej (zwi¹zane ze
stosowaniem protez zêbowych), jeœli higiena jamy ustnej lub leczenie miejscowe s¹
niewystarczaj¹ce; dro¿d¿yca pochwy, ostra lub nawracaj¹ca, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczaj¹ce; dro¿d¿akowego zapalenia ¿o³êdzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczaj¹ce, grzybice skóry, w tym stóp, tu³owia, podudzi, ³upie¿ pstry,
zaka¿enia dro¿d¿akowe skóry w³aœciwej, gdy zalecane jest podjêcie leczenia ogólnoustrojowego; grzybica paznokci (onychomikoza), gdy uzna siê, ¿e inne leki s¹
nieodpowiednie. Produkt jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych
w zapobieganiu nastêpuj¹cym zaka¿eniom: nawroty kryptokokowego zapalenia
opon mózgowych u pacjentów z podwy¿szonym ryzykiem nawrotów; nawroty dro¿d¿akowego zapalenia b³ony œluzowej jamy ustnej, gard³a i prze³yku u pacjentów zaka¿onych HIV, u których jest zwiêkszone ryzyko nawrotów; nawroty dro¿d¿ycy pochwy (4 lub wiêcej zaka¿eñ w ci¹gu roku); zaka¿enia grzybicze u pacjentów z przed³u¿aj¹c¹ siê neutropeni¹ (np. u pacjentów z nowotworami krwi, otrzymuj¹cych chemioterapiê lub u pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych). Produkt jest wskazany do stosowania w nastêpuj¹cych zaka¿eniach u
noworodków, niemowl¹t, dzieci i m³odzie¿y w wieku 0-17 lat. Leczenie dro¿d¿akowego zaka¿enia b³on œluzowych (jamy ustnej, gard³a i prze³yku), inwazyjnej kandydozy i kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz w zapobieganiu zaka¿eniom dro¿d¿akami u pacjentów z os³abion¹ odpornoœci¹. Preparat mo¿na stosowaæ
jako leczenie podtrzymuj¹ce w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci z wysokim ryzykiem nawrotów. Leczenie mo¿na rozpocz¹æ przed otrzymaniem wyników posiewu lub innych badañ laboratoryjnych. Jednak¿e po ich otrzymaniu nale¿y odpowiednio dostosowaæ dostêpne leczenie. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego zastosowania leków przeciwgrzybiczych.
Polpharma

Flucofast®: kaps. 50 mg - 7 szt.

11,75
16,01
7,59
30,51
13,68
47,02 Fluconazin: syrop 5 mg/ml - 1 but. 150 ml
21,76

Rx

100%

31,19

Rx 50%(1) 15,60
S(2)

bezp³.
Fluconazole (1) W: Leczenie zaka¿eñ wywo³anych przez grzyby dro¿d¿akopodobne: kandydoza pochwy, kandydoza jamy ustnej i prze³yku, kandydozy uk³ado-

Fluconazole Genoptim: kaps. twarde 50 mg - 7 szt.

Rx

Fluconazole Hasco: syrop 5 mg/ml - 1 but. 150 ml

Rx 50%(1) 15,60

50%(1)
6,71
100% 19,90
Fluconazole Genoptim: kaps. twarde 50 mg - 14 szt. Rx
50%(1) 12,71
100% 19,90
Rx
Fluconazole Genoptim: kaps. twarde 100 mg - 7 szt.
50%(1) 12,71
100% 71,78
Fluconazole Genoptim: kaps. twarde 100 mg - 28 szt. Rx
50%(1) 43,02
Fluconazole Genoptim: kaps. twarde 150 mg - 1 szt. Rx 100% 5,88
Fluconazole Genoptim: kaps. twarde 200 mg - 7 szt. Rx 100% 44,76
Fluconazole (1) W: Lek jest wskazany w leczeniu wymienionych ni¿ej zaka¿eñ
grzybiczych. Lek jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych w leczeniu
nastêpuj¹cych zaka¿eñ: kryptokokowe zapalenie opon mózgowych; kokcydioidomikoza; inwazyjne kandydozy; dro¿d¿akowe zaka¿enia b³on œluzowych, w tym zaka¿enia gard³a, prze³yku, wystêpowanie dro¿d¿aków w moczu oraz przewlek³e dro¿d¿akowe zaka¿enia skóry i b³on œluzowych; przewlek³a zanikowa kandydoza jamy
ustnej (zapalenie jamy ustnej zwi¹zane ze stosowaniem protezy), jeœli higiena jamy
ustnej lub leczenie miejscowe s¹ niewystarczaj¹ce; dro¿d¿yca pochwy, ostra lub
nawracaj¹ca, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczaj¹ce; dro¿d¿akowe zapalenie ¿o³êdzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczaj¹ce; grzybice skóry w tym
stóp, tu³owia, podudzi, ³upie¿ pstry, zaka¿enia dro¿d¿akowe skóry w³aœciwej, gdy
zalecane jest podjêcie leczenia ogólnoustrojowego; grzybica paznokci (onychomikoza), gdy uzna siê, ¿e inne leki s¹ nieodpowiednie. Lek jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych w zapobieganiu nastêpuj¹cym zaka¿eniom: nawroty
kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z podwy¿szonym ryzykiem nawrotów; nawroty dro¿d¿akowego zaka¿enia b³on œluzowych jamy ustnej, gard³a i prze³yku u pacjentów zaka¿onych HIV, u których jest zwiêkszone ryzyko nawrotów; nawroty dro¿d¿ycy pochwy (4 lub wiêcej zaka¿eñ w ci¹gu roku); zaka¿enia
grzybicze u pacjentów z przed³u¿aj¹c¹ siê neutropeni¹ (np. u pacjentów z nowotworami krwi, otrzymuj¹cych chemioterapiê lub u pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych). Lek jest wskazany do stosowania w nastêpuj¹cych zaka¿eniach u noworodków, niemowl¹t, dzieci i m³odzie¿y w wieku 0-17 lat.
Lek stosuje siê w leczeniu dro¿d¿akowego zaka¿enia b³on œluzowych (jamy ustnej,
gard³a i prze³yku), inwazyjnej kandydozy, kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz w zapobieganiu zaka¿eniom dro¿d¿akami u pacjentów z os³abion¹ odpornoœci¹. Lek mo¿na stosowaæ jako leczenie podtrzymuj¹ce w celu zapobiegania
nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci z wysokim ryzykiem nawrotów. Leczenie mo¿na rozpocz¹æ przed otrzymaniem wyników posiewu
lub innych badañ laboratoryjnych; jednak po ich otrzymaniu leczenie zaka¿enia nale¿y odpowiednio dostosowaæ. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego zastosowania leków przeciwgrzybiczych.
Synoptis Pharma
100%

31,19

S(2)
bezp³.
Fluconazole (1) W: Flukonazol jest wskazany w leczeniu zaka¿eñ grzybiczych.
Flukonazol jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ: kryptokokowe zapalenie opon mózgowych; kokcydioidomikoza;
inwazyjne kandydozy; dro¿d¿akowe zaka¿enia b³on œluzowych, w tym zaka¿enia
gard³a, prze³yku, wystêpowanie dro¿d¿aków w moczu oraz przewlek³e dro¿d¿akowe zaka¿enia skóry i b³on œluzowych; przewlek³e zanikowe dro¿d¿akowe zapalenie
jamy ustnej (zwi¹zane ze stosowaniem protez zêbowych), jeœli higiena jamy ustnej
lub leczenie miejscowe s¹ niewystarczaj¹ce; dro¿d¿yca pochwy, ostra lub nawracaj¹ca, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczaj¹ce; dro¿d¿akowe zapalenia ¿o³êdzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczaj¹ce; grzybice skóry, w tym stóp, tu³owia, podudzi, ³upie¿ pstry, zaka¿enia dro¿d¿akowe skóry w³aœciwej, gdy zalecane
jest podjêcie leczenia ogólnoustrojowego; grzybica paznokci (onychomikoza), gdy
uzna siê, ¿e inne leki s¹ nieodpowiednie. Flukonazol jest wskazany do stosowania u

LEKsykon - Receptariusz

pacjentów doros³ych w zapobieganiu nastêpuj¹cym zaka¿eniom: nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z podwy¿szonym ryzykiem nawrotów; nawroty dro¿d¿akowego zapalenia b³ony œluzowej jamy ustnej, gard³a i prze³yku u pacjentów zaka¿onych HIV, u których jest zwiêkszone ryzyko nawrotów; nawroty dro¿d¿ycy pochwy (4 lub wiêcej zaka¿eñ w ci¹gu roku); zaka¿enia grzybicze u
pacjentów z przed³u¿aj¹c¹ siê neutropeni¹ (np. u pacjentów z nowotworami krwi,
otrzymuj¹cych chemioterapiê lub u pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych
komórek macierzystych). Flukonazol jest wskazany do stosowania w nastêpuj¹cych
zaka¿eniach u noworodków, niemowl¹t, dzieci i m³odzie¿y w wieku 0-17 lat: dro¿d¿akowe zaka¿enie b³on œluzowych (jamy ustnej, gard³a i prze³yku); inwazyjna kandydoza; kryptokokowe zapalenie opon mózgowych; zapobieganie zaka¿eniom dro¿d¿akami u pacjentów z os³abion¹ odpornoœci¹. Flukonazol mo¿na stosowaæ jako
leczenie podtrzymuj¹ce w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia
opon mózgowych u dzieci z wysokim ryzykiem nawrotów. Leczenie mo¿na rozpocz¹æ przed otrzymaniem wyników posiewu lub innych badañ laboratoryjnych, jednak po ich otrzymaniu nale¿y odpowiednio dostosowaæ leczenie. Nale¿y wzi¹æ pod
uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego zastosowania leków przeciwgrzybiczych. (2) Pacjenci 75+
Hasco-Lek SA

Fluconazole Kabi: inf. [roztw.] 2 mg/ml - 10 but. 200 ml Rx 100%
Fluconazole Kabi: inf. [roztw.] 2 mg/ml - 10 but. 100 ml Rx 100%
Fluconazole Kabi: inf. [roztw.] 2 mg/ml - 10 but. 50 ml Rx 100%
Fluconazole

X
X
X

Fresenius Kabi

100% 11,16
50%(1)
7,57
100% 21,62
Rx
Fluconazole Polfarmex: tabl. 50 mg - 14 szt.
50%(1) 14,43
100% 21,72
Rx
Fluconazole Polfarmex: tabl. 100 mg - 7 szt.
50%(1) 14,53
100% 80,12
Rx
Fluconazole Polfarmex: tabl. 100 mg - 28 szt.
50%(1) 51,36
100%
4,81
Rx
Fluconazole Polfarmex: tabl. 150 mg - 1 szt.
50%(1)
3,27
100% 14,17
Rx
Fluconazole Polfarmex: tabl. 150 mg - 3 szt.
(1)
50%
9,55
100% 40,82
Rx
Fluconazole Polfarmex: tabl. 200 mg - 7 szt.
50%(1) 26,44
100% 78,73
Rx
Fluconazole Polfarmex: tabl. 200 mg - 14 szt.
50%(1) 49,97
Fluconazole (1) W: Produkt jest wskazany w leczeniu zaka¿eñ grzybiczych. Lek
jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ: kryptokokowe zapalenie opon mózgowych; kokcydioidomikoza; inwazyjne kandydozy; dro¿d¿akowe zaka¿enia b³on œluzowych, w tym zaka¿enia gard³a, prze³yku,
wystêpowanie dro¿d¿aków w moczu oraz przewlek³e dro¿d¿akowe zaka¿enia skóry i
b³on œluzowych; przewlek³e zanikowe dro¿d¿akowe zapalenie jamy ustnej (zwi¹zane
ze stosowaniem protez zêbowych), jeœli higiena jamy ustnej lub leczenie miejscowe
s¹ niewystarczaj¹ce; dro¿d¿yca pochwy, ostra lub nawracaj¹ca, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczaj¹ce; dro¿d¿akowe zapalenie ¿o³êdzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczaj¹ce; grzybice skóry, w tym stóp, tu³owia, podudzi, ³upie¿ pstry,
zaka¿enia dro¿d¿akowe skóry w³aœciwej, gdy zalecane jest podjêcie leczenia ogólnoustrojowego; grzybica paznokci (onychomikoza), gdy uzna siê, ¿e inne leki s¹ nieodpowiednie. Lek jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych w zapobieganiu
nastêpuj¹cym zaka¿eniom: nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u
pacjentów z podwy¿szonym ryzykiem nawrotów; nawroty dro¿d¿akowego zapalenia
b³ony œluzowej jamy ustnej, gard³a i prze³yku u pacjentów zaka¿onych HIV, u których
jest zwiêkszone ryzyko nawrotów; nawroty dro¿d¿ycy pochwy (4 lub wiêcej zaka¿eñ w
ci¹gu roku); zaka¿enia grzybicze u pacjentów z przed³u¿aj¹c¹ siê neutropeni¹ (np. u
pacjentów z nowotworami krwi, otrzymuj¹cych chemioterapiê lub u pacjentów po
przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych). Lek jest wskazany do stosowania w nastêpuj¹cych zaka¿eniach u dzieci i m³odzie¿y w wieku 3-17 lat. Produkt
stosuje siê w leczeniu dro¿d¿akowego zaka¿enia b³on œluzowych (jamy ustnej, gard³a
i prze³yku), inwazyjnej kandydozy i kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz
w zapobieganiu zaka¿eniom dro¿d¿akami u pacjentów z os³abion¹ odpornoœci¹. Lek
mo¿na stosowaæ jako leczenie podtrzymuj¹ce w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci z wysokim ryzykiem nawrotów. Leczenie mo¿na rozpocz¹æ przed otrzymaniem wyników posiewu lub innych badañ laboratoryjnych. Jednak¿e po ich otrzymaniu nale¿y odpowiednio dostosowaæ dostêpne leczenie. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego zastosowania leków przeciwgrzybiczych.
Polfarmex

Fluconazole Polfarmex: tabl. 50 mg - 7 szt.

59

Fluco

Rx

100% 31,19
Fluconazole Polfarmex: syrop 5 mg/ml
Rx 50%(1) 15,60
- 1 but. 150 ml
S(2)
bezp³.
Fluconazole (1) W: Produkt jest wskazany w leczeniu zaka¿eñ grzybiczych. Lek
jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ: kryptokokowe zapalenie opon mózgowych; kokcydioidomikoza; inwazyjne
kandydozy; dro¿d¿akowe zaka¿enia b³on œluzowych, w tym zaka¿enia gard³a, prze³yku, wystêpowanie dro¿d¿aków w moczu oraz przewlek³e dro¿d¿akowe zaka¿enia
skóry i b³on œluzowych; przewlek³e zanikowe dro¿d¿akowe zapalenie jamy ustnej
(zwi¹zane ze stosowaniem protez zêbowych), jeœli higiena jamy ustnej lub leczenie
miejscowe s¹ niewystarczaj¹ce; dro¿d¿yca pochwy, ostra lub nawracaj¹ca, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczaj¹ce; dro¿d¿akowe zapalenie ¿o³êdzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczaj¹ce; grzybice skóry, w tym stóp, tu³owia, podudzi,
³upie¿ pstry, zaka¿enia dro¿d¿akowe skóry w³aœciwej, gdy zalecane jest podjêcie leczenia ogólnoustrojowego; grzybica paznokci (onychomikoza), gdy uzna siê, ¿e inne leki s¹ nieodpowiednie. Lek jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych
w zapobieganiu nastêpuj¹cym zaka¿eniom: nawroty kryptokokowego zapalenia
opon mózgowych u pacjentów z podwy¿szonym ryzykiem nawrotów; nawroty dro¿d¿akowego zapalenia b³ony œluzowej jamy ustnej, gard³a i prze³yku u pacjentów zaka¿onych HIV, u których jest zwiêkszone ryzyko nawrotów; nawroty dro¿d¿ycy pochwy (4 lub wiêcej zaka¿eñ w ci¹gu roku); zaka¿enia grzybicze u pacjentów z przed³u¿aj¹c¹ siê neutropeni¹ (np. u pacjentów z nowotworami krwi, otrzymuj¹cych chemioterapiê lub u pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych). Lek jest wskazany do stosowania w nastêpuj¹cych zaka¿eniach u noworodków, niemowl¹t, dzieci i m³odzie¿y w wieku 0-17 lat. Produkt stosuje siê w leczeniu
dro¿d¿akowego zaka¿enia b³on œluzowych (jamy ustnej, gard³a i prze³yku), inwazyjnej kandydozy i kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz w zapobieganiu
zaka¿eniom dro¿d¿akami u pacjentów z os³abion¹ odpornoœci¹. Lek mo¿na stosowaæ jako leczenie podtrzymuj¹ce w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego
zapalenia opon mózgowych u dzieci z wysokim ryzykiem nawrotów. Leczenie mo¿na rozpocz¹æ przed otrzymaniem wyników posiewu lub innych badañ laboratoryjnych. Jednak¿e po ich otrzymaniu nale¿y odpowiednio dostosowaæ dostêpne leczenie. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego zastosowania leków przeciwgrzybiczych. (2) Pacjenci 75+
Polfarmex

100% 17,36
50%(1) 10,17
100% 17,29
Fluconazolum Aflofarm: kaps. twarde 100 mg - 7 szt. Rx
50%(1) 10,10
100% 32,87
Fluconazolum Aflofarm: kaps. twarde 200 mg - 7 szt. Rx
50%(1) 18,49
Fluconazole (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu wymienionych ni¿ej zaka¿eñ grzybiczych. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ: kryptokokowe zapalenie opon
mózgowych; kokcydioidomikoza; inwazyjne kandydozy; dro¿d¿akowe zaka¿enia
b³on œluzowych, w tym zaka¿enia gard³a, prze³yku, wystêpowanie dro¿d¿aków w
moczu oraz przewlek³e dro¿d¿akowe zaka¿enia skóry i b³on œluzowych; przewlek³a
zanikowa kandydoza jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej zwi¹zane ze stosowaniem
protezy) w przypadku, gdy higiena dentystyczna lub leczenie miejscowe s¹ niewystarczaj¹ce; dro¿d¿yca pochwy, ostra lub nawracaj¹ca, gdy leczenie miejscowe jest
niewystarczaj¹ce; dro¿d¿akowe zapalenie ¿o³êdzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczaj¹ce; grzybice skóry, w tym stóp, tu³owia, podudzi, ³upie¿ pstry, zaka¿enia
dro¿d¿akowe skóry w³aœciwej, gdy zalecane jest podjêcie leczenia ogolnoustrojowego; grzybica paznokci (onychomikoza), gdy uzna siê, ¿e inne leki s¹ nieodpowiednie. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych w zapobieganiu nastêpuj¹cym zaka¿eniom: nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z podwy¿szonym ryzykiem nawrotów; nawroty dro¿d¿akowego zaka¿enia b³on œluzowych jamy ustnej, gard³a i prze³yku u pacjentów zaka¿onych
HIV, u których jest zwiêkszone ryzyko nawrotów; nawroty dro¿d¿ycy pochwy (4 lub
wiêcej zaka¿eñ w ci¹gu roku); zaka¿enia grzybicze u pacjentów z przed³u¿aj¹c¹ siê
neutropeni¹ (np. u pacjentów z nowotworami krwi, otrzymuj¹cych chemioterapiê lub
u pacjentów po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych). Produkt
leczniczy jest wskazany do stosowania w nastêpuj¹cych zaka¿eniach u noworodków, niemowl¹t, dzieci i m³odzie¿y w wieku 0-17 lat. Produkt leczniczy stosuje siê w
leczeniu dro¿d¿akowego zaka¿enia b³on œluzowych (jamy ustnej, gard³a i prze³yku),
inwazyjnej kandydozy i kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz w zapobieganiu zaka¿eniom dro¿d¿akami u pacjentów z os³abion¹ odpornoœci¹. Produkt
leczniczy mo¿na stosowaæ jako leczenie podtrzymuj¹ce w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci z wysokim ryzykiem
nawrotów. Leczenie mo¿na rozpocz¹æ przed otrzymaniem wyników posiewu lub innych badañ laboratoryjnych. Jednak¿e po ich otrzymaniu, leczenie zaka¿enia nale¿y odpowiednio dostosowaæ. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce
w³aœciwego stosowania leków przeciwgrzybicznych.
Aflofarm Farmacja Polska

Fluconazolum Aflofarm: kaps. twarde 50 mg - 14 szt. Rx

Flucon®: krople do oczu [zaw.] 1 mg/ml - 1 but. 5 ml
Fluorometholone

Flucorta®: syrop 50 mg/10 ml - 1 but. 150 ml

Rx 100%
Rx 100%

Fluconazole

Flucorta®:
Flucorta®:
Flucorta®:
Flucorta®:
Flucorta®:

tabl. 50 mg - 7 szt.
tabl. 50 mg - 14 szt.
tabl. 100 mg - 7 szt.
tabl. 200 mg - 7 szt.
tabl. 200 mg - 14 szt.

Oral: tabl. powl. 10 mg - 20 szt.

38,31
Polfarmex

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100% 13,99
100% 33,49
100% 35,97
100% 55,62
100% 111,89

Fluconazole

Fludara®

26,20

Immedica Pharma AB

Polfarmex

przewlek³e dro¿d¿akowe zaka¿enia skóry i b³on œluzowych; przewlek³e zanikowe dro¿dzakowe zapalenie jamy ustnej (zwi¹zane ze stosowaniem protezzêbowych), jeœli higiena jamy ustnej lub leczenie miejscowe s¹ niewystarczaj¹ce; dro¿d¿yca pochwy, ostra lub nawracaj¹ca, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczaj¹ce; dro¿d¿akowe zapalenie ¿o³êdzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczaj¹ce; grzybice
skóry w tym stóp, tu³owia, podudzi, ³upie¿ pstry i zaka¿enia dro¿d¿akowe skóry w³aœciwej, gdy zalecane jest podjêcie leczenia ogólnoustrojowego; grzybica paznokci
(onychomikoza), gdy uzna siê, ¿e inne leki s¹ nieodpowiednie. Lek jest wskazany do
stosowania u pacjentów doros³ych w zapobieganiu nastêpuj¹cym zaka¿eniom: nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z podwy¿szonym
ryzykiem nawrotów; nawroty dro¿d¿akowego zaka¿enia b³ony œluzowej jamy ustnej
i gard³a lub prze³yku u pacjentów zaka¿onych HIV, u których jest zwiêkszone ryzyko
nawrotów; zmniejszenie czêstoœci nawrotów dro¿d¿ycy pochwy (4 lub wiêcej zaka¿eñ w ci¹gu roku); profilaktyka zaka¿enia grzybiczego u pacjentów z przed³u¿aj¹c¹
siê neutropeni¹ (np. u pacjentów z nowotworami krwi, otrzymuj¹cych chemioterapiê
lub u pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych. Lek
jest wskazany do stosowania w nastêpuj¹cych zaka¿eniach u noworodków, niemowl¹t, dzieci i m³odzie¿y w wieku 0-17 lat. Lek jest stosowany w leczeniu dro¿d¿akowego zaka¿enia b³on œluzowych (jamy ustnej, gard³a i prze³yku), inwazyjnej kandydozy, kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz w zapobieganiu zaka¿eniom dro¿d¿akami u pacjentów z os³abion¹ odpornoœci¹. Lek mo¿na stosowaæ jako
leczenie podtrzymuj¹ce w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia
opon mózgowych u dzieci z wysokim ryzykiem nawrotów. Leczenie mo¿na rozpocz¹æ przed otrzymaniem wyników posiewu lub innych badañ laboratoryjnych; jednak po ich otrzymaniu leczenie zaka¿enia nale¿y odpowiednio dostosowaæ dostêpne leczenie. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego zastosowania leków przeciwgrzybiczych.
Actavis Group PTC ehf.

Rx 100%

Flumycon®: syrop 5 mg/ml - 1 op. 150 ml
Fluconazole

Flunarizinum WZF: tabl. 5 mg - 30 szt.

Rx 100%

Flunarizine

30,96

Polfa Warszawa

Fluoksetyna EGIS: kaps. twarde 10 mg - 28 szt. u

Rx 100%

Fluomizin: tabl. dopochwowa 10 mg - 6 szt.

Rx 100%

9,28
100% 15,34
Fluoksetyna EGIS: kaps. twarde 20 mg - 28 szt. u Rx 30%(1) 6,83
S(2)
bezp³.
Fluoxetine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Doroœli. Epizody du¿ej depresji, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, bulimia
(¿ar³ocznoœæ psychiczna): fluoksetyna jest wskazana jako uzupe³nienie psychoterapii w celu ograniczenia napadów ¿ar³ocznoœci i czêstego prowokowania wymiotów.
Dzieci i m³odzie¿ w wieku 8 lat i powy¿ej. Umiarkowany do ciê¿kiego epizod du¿ej
depresji, je¿eli depresja nie ustêpuje po 4-6 sesjach psychoterapii, u dzieci i m³odych osób z depresj¹ o nasileniu od umiarkowanego do ciê¿kiego leczenie przeciwdepresyjne nale¿y stosowaæ tylko w po³¹czeniu z jednoczesn¹ psychoterapi¹. Egis
Dequalinium

Fluormex®: p³yn 133 mg/g - 1 op. 50 g
Fluorouracil Accord: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml
- 1 fiol. 10 ml u
- 1 fiol. 20 ml u
Fluorouracil Accord: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml
- 1 fiol. 50 ml u
Fluorouracil Accord: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml
- 1 fiol. 100 ml u

41,94

Gedeon Richter

Rx 100%

Fluoride sodium

100% 1631,83
Rx (1)
B
bezp³. Fluorouracil Accord: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml

Fludarabine phosphate (1) Chemioterapia ICD-10: C.25.
W: Produkt jest wskazany w leczeniu pocz¹tkowym chorych z przewlek³¹ bia³aczk¹
limfocytow¹ typu B-komórkowego (CLL) oraz u pacjentów z przewlek³¹ bia³aczk¹
limfocytow¹ typu B-komórkowego, u których po zastosowaniu co najmniej jednego
standardowego cyklu leczenia zawieraj¹cego produkt alkiluj¹cy, nie osi¹gniêto poprawy po leczeniu lub nast¹pi³a progresja choroby w trakcie lub po tym leczeniu.

X

Teva Pharmaceuticals Polska

15,50

Chema-Elektromet

100%
B(1)
100%
Rx (1)
B

Rx

6,35
bezp³.
12,71
bezp³.

Rx 100%

X

100%
Rx (1)
B

63,50
bezp³.

Genzyme Europe B.V. Fluorouracil (1) Chemioterapia ICD-10: C.26.

100% 94,23
50%(1) 47,12
Influenza vaccine (1) Zapobieganie grypie u dzieci i m³odzie¿y w wieku od ukoñczonego 60 miesi¹ca ¿ycia do ukoñczonego 18 roku ¿ycia, Zapobieganie grypie u
dzieci w wieku od ukoñczonego 24 miesi¹ca ¿ycia do ukoñczonego 60 miesi¹ca ¿ycia
W: Zapobieganie grypie u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 24 m-cy do poni¿ej 18 lat.
Produkt nale¿y stosowaæ w oparciu o oficjalne zalecenia.
AstraZeneca

Fluenz Tetra: aerozol do nosa [zaw.] - 1 aplik. 0,2 ml

Rx

W: Preparat wskazany jest w leczeniu ni¿ej wymienionych nowotworów z³oœliwych i
chorób: w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami, jako leczenie uzupe³niaj¹ce raka okrê¿nicy i odbytnicy, w leczeniu zaawansowanego raka ¿o³¹dka, w leczeniu zaawansowanego raka dwunastnicy, w leczeniu zaawansowanego raka prze³yku, w
leczeniu raka piersi zaawansowanego lub z przerzutami, jako leczenie uzupe³niaj¹ce pierwotnego, operacyjnego, inwazyjnego raka piersi, w leczeniu nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego raka p³askonab³onkowego g³owy i szyi u
pacjentów wczeœniej nieleczonych, w leczeniu raka p³askonab³onkowego g³owy i
Accord Healthcare
szyi z przerzutami lub miejscowo nawracaj¹cego.

Flukonazol roztwór do infuzji 2 mg/ml: inf. [roztw.] Rx 100%
2 mg/ml - 1 fiol. 100 ml

12,03 5-Fluorouracil-Ebewe: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml

Rx 100%

Fluconazole

Baxter

Rx 100%

X

100%
Rx (1)
B
100%
Rx (1)
B

15,30
bezp³.
75,98
bezp³.

Rx 100%

X

Flumazenil B.Braun 0,1 mg/m: inf./inj. [roztw./konc.
do przyg. roztw.] 0,1 mg/ml - 5 amp. 5 ml
Flumazenil

Flumazenil Kabi: inf./inj. [roztw.] 0,1 mg/ml
- 5 amp. 5 ml
Flumazenil

Flumycon®: kaps. twarde 50 mg - 7 szt. u

- 1 fiol. 5 ml u
5-Fluorouracil-Ebewe: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml
- 1 fiol. 10 ml u
Rx 100% 416,00
5-Fluorouracil-Ebewe: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml
B. Braun Melsungen - 1 fiol. 20 ml u

Rx 100% 541,95 5-Fluorouracil-Ebewe: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml
- 1 fiol. 100 ml u
Fresenius Kabi 5-Fluorouracil-Ebewe: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml
100% 10,56 - 5 amp. 5 ml u
Rx
(1)
Fluorouracil (1) Chemioterapia ICD-10: C.26.

50%
6,97
100% 20,42
Rx
Flumycon®: kaps. twarde 50 mg - 14 szt. u
50%(1) 13,23
100% 20,42
®
Rx
Flumycon : kaps. twarde 100 mg - 7 szt. u
50%(1) 13,23
100% 75,37
Rx
Flumycon®: kaps. twarde 100 mg - 28 szt. u
50%(1) 46,61
100%
4,52
Rx
Flumycon®: kaps. twarde 150 mg - 1 szt. u
50%(1)
2,98
100% 27,35
®
Rx
Flumycon : kaps. twarde 150 mg - 7 szt. u
50%(1) 16,57
100% 39,13
®
Rx
Flumycon : kaps. twarde 200 mg - 7 szt. u
50%(1) 24,75
Rx 100% 27,85
Flumycon®: kaps. twarde 200 mg - 14 szt. u
Fluconazole (1) W: Lek jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ grzybiczych. Lek jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ: kryptokokowe zapalenie opon mózgowych; kokcydioidomikoza; inwazyjne kandydozy; dro¿d¿akowe zaka¿enia b³on œluzowych, w tym zaka¿enia gard³a, dro¿d¿akowe zaka¿enie prze³yku, wystêpowanie dro¿d¿aków w moczu oraz

X

W: Preparat mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w terapii skojarzonej w leczeniu
nowotworów z³oœliwych, szczególnie raka piersi, okrê¿nicy i odbytnicy, ¿o³¹dka i
trzustki.
Ebewe Pharma GmbH
100%
Fluorouracil medac 500: inf./inj. [roztw.]
Rx (1)
500 mg/10 ml - 1 fiol. 10 ml u
B
100%
Fluorouracil medac 1000: inf./inj. [roztw.]
Rx (1)
1000 mg/20 ml - 1 fiol. 20 ml u
B
Fluorouracil medac 5000: inf./inj. [roztw.] 5 g/100 ml Rx 100%
- 1 fiol. 100 ml u
B(1)

7,82
bezp³.
15,08
bezp³.
75,98
bezp³.

Fluorouracil (1) Chemioterapia ICD-10: C.26.
W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu wspomagaj¹cym i paliatywnym raka
piersi i raka okrê¿nicy samodzielnie lub w leczeniu skojarzonym.
medac
100%

14,25
5,13
S(2)
bezp³.
Fluoxetine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Doroœli. Epizody du¿ej depresji. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Bulimia:
fluoksetyna jest wskazana jako uzupe³nienie psychoterapii w celu zmniejszenia chê-

Fluoxetine Aurovitas: kaps. twarde 20 mg - 30 szt.
u

Rx 30%(1)

60

LEKsykon - Receptariusz

Fluox

ci objadania siê i aktywnoœci przeczyszczaj¹cej. Dzieci i m³odzie¿ w wieku 8 lat i
starsze. Umiarkowany do ciê¿kiego epizod du¿ej depresji, jeœli depresja nie poddaje siê terapii psychologicznej po 4-6 sesjach. Leki przeciwdepresyjne nale¿y podawaæ dzieciom i m³odzie¿y z umiarkowan¹ lub ciê¿k¹ depresj¹ jedynie w skojarzeniu
z terapi¹ psychologiczn¹.
Aurovitas

albo ca³kowicie je odstawiæ. POChP. Lek jest wskazany w objawowym leczeniu pacjentów z POChP.
Adamed Fokusin® - (IR): kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde

Fluoxetine Vitabalans: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. u Rx 100%

Fluticasone propionate

Fluoxetine

11,90
Vitabalans

100% 19,26
Fluoxetin Polpharma: kaps. twarde 20 mg - 30 szt. Rx 30%(1) 10,14
u
S(2)
bezp³.
Fluoxetine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Doroœli. Epizody du¿ej depresji. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Bulimia
(¿ar³ocznoœæ psychiczna): stosowanie produktu jest wskazane jako uzupe³nienie
psychoterapii w celu zmniejszenia chêci objadania siê i zwracania spo¿ywanych pokarmów. Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz m³odzie¿: epizod du¿ej depresji o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego, jeœli po 4-6 sesjach pacjent nie odpowiada na
psychoterapiê. Leki przeciwdepresyjne powinny byæ zalecane dzieciom i m³odzie¿y
z depresj¹ umiarkowan¹ lub ciê¿k¹ jedynie ³¹cznie z psychoterapi¹.
Polpharma
100% 33,76
C(1)
bezp³.
Flurhinal: aerozol inhal. [zaw.] 125 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 poj. (120 dawek)
R
6,91
S(3)
bezp³.
100% 64,32
C(1)
bezp³.
Flurhinal: aerozol inhal. [zaw.] 250 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 poj. (120 dawek)
R
9,55
(3)
S
bezp³.
Fluticasone propionate (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie
oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu astmy oskrzelowej u
doros³ych oraz u m³odzie¿y w wieku powy¿ej 16 lat. Produkt leczniczy jest równie¿
wskazany do stosowania u doros³ych w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej obturacyjnej
choroby p³uc (POChP) w skojarzeniu z d³ugo dzia³aj¹cym b-mimetykiem (np. salmeGlenmark
terolem).

Flutamid Egis: tabl. 250 mg - 100 szt. u

Rx

100%
B(1)

67,24
bezp³.

Flutixon Neb: zaw. do nebulizacji 2 mg/2 ml
- 10 amp. 2 ml

100% 70,48
C(1)
bezp³.
Rx (2)
R
3,20
(3)
S
bezp³.
100% 86,23
C(1)
bezp³.
Fluticomb: aerozol inhal. [zaw.] 125/25 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 inhal. (120 dawek)
R
12,27
S(3)
bezp³.
100% 102,78
C(1)
bezp³.
Fluticomb: aerozol inhal. [zaw.] 250/25 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 inhal. (120 dawek)
R
13,39
S(3)
bezp³.
Fluticasone propionate + Salmeterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Produkt jest wskazany do systematycznego leczenia astmy oskrzelowej, gdy zalecane jest jednoczesne stosowanie d³ugo dzia³aj¹cego b2-mimetyku i wziewnego
kortykosteroidu: u pacjentów, u których objawów astmy nie mo¿na opanowaæ mimo
stosowania kortykosteroidu wziewnego oraz krótko dzia³aj¹cego b2-mimetyku, stosowanego doraŸnie lub u pacjentów, u których objawy astmy mo¿na opanowaæ kortykosteroidem wziewnym i d³ugo dzia³aj¹cym b2-mimetykiem.
Polpharma

70,00
Adamed

100%
9,39
50%(1)
5,80
100% 18,09
Rx
Fluxazol: kaps. twarde 100 mg - 7 szt. u
50%(1) 10,90
100%
4,06
Rx
Fluxazol: kaps. twarde 150 mg - 1 szt. u
50%(1)
2,52
100% 34,46
Rx
Fluxazol: kaps. twarde 200 mg - 7 szt. u
50%(1) 20,08
Fluconazole (1) W: Produkt leczniczy wskazany w leczeniu wymienionych poni¿ej
zaka¿eñ grzybiczych. Produkt leczniczy wskazany do stosowania u pacjentów
doros³ych w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ: kryptokokowe zapalenie opon
mózgowych; kokcydioidomikoza; inwazyjne kandydozy; dro¿d¿akowe zaka¿enia
b³on œluzowych, w tym zaka¿enia gard³a, prze³yku, wystêpowanie dro¿d¿aków w
moczu oraz przewlek³e dro¿d¿akowe zaka¿enia skóry i b³on œluzowych; przewlek³a
zanikowa kandydoza jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej zwi¹zane ze stosowaniem
protezy) w przypadku, gdy higiena dentystyczna lub leczenie miejscowe s¹ niewystarczaj¹ce; dro¿d¿yca pochwy, ostra lub nawracaj¹ca, gdy leczenie miejscowe jest
niewystarczaj¹ce; dro¿d¿akowe zapalenie ¿o³êdzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczaj¹ce; grzybice skóry, w tym stóp, tu³owia, podudzi, ³upie¿ pstry, zaka¿enia
dro¿d¿akowe skóry w³aœciwej, gdy zalecane jest podjêcie leczenia ogólnoustrojowego; grzybica paznokci (onychomikoza), gdy uzna siê, ¿e inne leki s¹ nieodpowiednie. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych
w zapobieganiu nastêpuj¹cym zaka¿eniom: nawroty kryptokokowego zapalenia
opon mózgowych u pacjentów z podwy¿szonym ryzykiem nawrotów; nawroty dro¿d¿akowego zaka¿enia b³on œluzowych jamy ustnej, gard³a i prze³yku u pacjentów zaka¿onych wirusem HIV, u których jest zwiêkszone ryzyko nawrotów; nawroty dro¿d¿ycy pochwy (4 lub wiêcej zaka¿eñ w ci¹gu roku); zaka¿enia grzybicze u pacjentów z przed³u¿aj¹c¹ siê neutropeni¹ (np. u pacjentów z nowotworami krwi, otrzymuj¹cych chemioterapiê lub u pacjentów po przeszczepieniu macierzystych komórek
krwiotwórczych). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w nastêpuj¹cych zaka¿eniach u noworodków, niemowl¹t, ma³ych dzieci, dzieci i m³odzie¿y w wieku 0-17 lat. Produkt leczniczy stosuje siê w leczeniu dro¿d¿akowego zaka¿enia b³on œluzowych (jamy ustnej, gard³a i prze³yku), inwazyjnej kandydozy i
kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz w zapobieganiu zaka¿eniom dro¿d¿akami u pacjentów z os³abion¹ odpornoœci¹. Preparat mo¿na stosowaæ jako leczenie podtrzymuj¹ce w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia
opon mózgowych u dzieci z wysokim ryzykiem nawrotów. Leczenie mo¿na rozpocz¹æ przed otrzymaniem wyników posiewu lub innych badañ laboratoryjnych. Jednak¿e po ich otrzymaniu, leczenie zaka¿enia nale¿y odpowiednio dostosowaæ. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków
przeciwgrzybiczych.
Aristo Pharma

Fluxazol: kaps. twarde 50 mg - 7 szt. u

Flutamide (1) Nowotwory z³oœliwe
W: Lek jest stosowany w leczeniu zaawansowanego nowotworu gruczo³u krokowego, gdy wskazane jest zahamowanie dzia³ania testosteronu. Lek jest równie¿ stosowany w skojarzeniu z lekami nazywanymi agonistami hormonu uwalniaj¹cego
hormon luteinizuj¹cy (LHRH) w leczeniu ograniczonego raka gruczo³u krokowego
(stadium B2 lub T2b) oraz w leczeniu zaawansowanego raka gruczo³u krokowego
guza naciekaj¹cego poza torebkê gruczo³u (stadium C albo T3-T4), bez przerzutów
lub z zajêciem okolicznych wêz³ów ch³onnych. Stosowany jest ponadto jako lek
wspomagaj¹cy u pacjentów wczeœniej poddanych leczeniu agonist¹ LHRH, u pacjentów po orchidektomii oraz u pacjentów, którzy s³abo reagowali lub Ÿle tolerowali
inne rodzaje leczenia hormonalnego.
Egis Fluxemed: kaps. twarde 20 mg - 30 szt. u

Fluticomb: aerozol inhal. [zaw.] 50/25 µg/dawkê
- 1 inhal. (120 dawek)

Rx 100%
Rx

100%

14,11
4,99
S(2)
bezp³.
Fluoxetine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Doroœli. Epizody du¿ej depresji. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. ¯ar³ocznoœæ psychiczna (³ac. Bulimia nervosa): fluoksetyna jest wskazana jako leczenie
uzupe³niaj¹ce psychoterapii w celu zmniejszenia napadów ¿ar³ocznoœci i czêstoœci
stosowania zabiegów przeczyszczaj¹cych. Dzieci i m³odzie¿ w wieku 8 lat i powy¿ej.
Epizody depresji umiarkowane do ciê¿kich, jeœli objawy depresji nie ustêpuj¹ po 4-6
sesjach psychoterapii. U dzieci i m³odych osób z depresj¹ o nasileniu od umiarkowanego do ciê¿kiego leczenie przeciwdepresyjne nale¿y stosowaæ tylko w po³¹czeniu
PRO.MED.PL
z jednoczesn¹ terapi¹ psychologiczn¹.

Rx 30%(1)

100%

Folacid: tabl. 5 mg - 30 szt.
Folacid: tabl. 15 mg - 30 szt.

WM 30%(1)
B(2)

Rx R(1)

Rx 100%
Rx 100%

Folic acid

Fomicyt - import docelowy: inf. [prosz. do przyg.
roztw.] 40 mg/ml - 10 fiol. 100 ml u
Fonix Ból Uszu: spray - 15 ml

-

InfectoPharm

WMo 100%

Prep. z³o¿.

Fonix Higiena Uszu: spray - 30 ml

6,60
8,20
Synteza

Lz 100%

Fosfomycin

28,61
Polpharma

WMo 100%

Prep. z³o¿.

27,30
Polpharma

100% 59,90
C(1)
bezp³.
prosz. do inhal. [kaps.] 12 µg/dawkê - 60 szt. Rx (2)
R
5,86
(3)
S
bezp³.
100% 160,66
C(1)
bezp³.
Foradil®: prosz. do inhal. [kaps.] 12 µg/dawkê - 180 szt. Rx (2)
R
9,60
S(3)
bezp³.
Formoterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Zapobieganie i leczenie zwê¿enia oskrzeli u pacjentów z astm¹ oskrzelow¹, jako
uzupe³nienie terapii kortykosteroidami podawanymi wziewnie; zapobieganie skurczowi oskrzeli wywo³anemu przez alergeny wziewne, zimne powietrze lub wysi³ek fizyczny; zapobieganie i leczenie zwê¿enia oskrzeli u pacjentów z odwracaln¹ lub
nieodwracaln¹ POChP, w tym z przewlek³ym zapaleniem oskrzeli i rozedm¹ p³uc.
Wykazano, ¿e lek poprawia jakoœæ ¿ycia u pacjentów z POChP.
Novartis Pharma

Foradil®:

100% 59,45
C(1)
bezp³.
R(2)
5,41
S(3)
bezp³.
100% 114,43
C(1)
bezp³.
Forastmin®: prosz. do inhal. [kaps. twarde]
Rx (2)
12 µg/dawkê - 120 szt.
R
6,40
S(3)
bezp³.
100% 167,42
C(1)
bezp³.
Forastmin®: prosz. do inhal. [kaps. twarde]
Rx (2)
12 µg/dawkê - 180 szt.
R
9,60
S(3)
bezp³.
Formoterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Formoterol jest wskazany jako lek dodatkowy w leczeniu podtrzymuj¹cym kortykosteroidami wziewnymi, w leczeniu objawów obturacji oskrzeli oraz w zapobieganiu objawom wywo³anym wysi³kiem u pacjentów z astm¹, je¿eli leczenie
kortykosteroidami jest niewystarczaj¹ce. Formoterol jest równie¿ wskazany w leczeniu objawów obturacji oskrzeli u pacjentów z przewlek³¹ obturacyjn¹ chorob¹
p³uc (POChP). Zaleca siê, aby leczenie produktem leczniczym rozpoczyna³ lekarz
pulmonolog lub pediatra.
Bausch Health

Forastmin®: prosz. do inhal. [kaps. twarde]
12 µg/dawkê - 60 szt.

8,57
2,75
0,26
100%
8,32
Foam Lite Convatec: opatrunek piankowy z
WM 30%(1) 2,68
silikonow¹ warstw¹ kontaktow¹, przylepny 8x8 cm - 1 szt.
B(2)
0,26
100% 12,72
Foam Lite Convatec: opatrunek piankowy z
WM 30%(1) 3,91 Formetic: tabl. powl. 500 mg - 30 szt.
silikonow¹ warstw¹ kontaktow¹, przylepny 10x10 cm
- 1 szt.
B(2)
0,13
100% 26,67
Foam Lite Convatec: opatrunek piankowy z
WM 30%(1) 8,00
silikonow¹ warstw¹ kontaktow¹, przylepny 15x15 cm
100% 41,45 - 1 szt.
B(2)
bezp³. Formetic: tabl. powl. 500 mg - 60 szt.
C(1)
bezp³. Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) EpiderFlutixon: prosz. do inhal. [kaps.] 125 µg/dawkê - 60 szt. Rx (2)
R
14,60 molysis bullosa
ConvaTec
S(3)
bezp³.
100% 22,71
®
100% 74,01 Fokusin : kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde 0,4 mg
Rx R(1)
7,43 Formetic: tabl. powl. 500 mg - 90 szt.
- 30 szt.
Flutixon: prosz. do inhal. [kaps. twarde] 125 µg/dawkê Rx C(1) bezp³.
S(2)
bezp³.
- 120 szt.
R(2)
19,24
100% 63,85
®
S(3)
bezp³. Fokusin : kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde 0,4 mg
Rx R(1) 18,01
100% 74,36 - 90 szt.
S(2)
bezp³. Formetic: tabl. powl. 500 mg - 120 szt.
C(1)
bezp³. Tamsulosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
Flutixon: prosz. do inhal. [kaps.] 250 µg/dawkê - 60 szt. Rx (2)
R
19,59 W: Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. LUTS) zwi¹zane z ³agodnym rozrostem gruczo³u krokowego (ang. BPH).
Zentiva
S(3)
bezp³.
100% 15,64 Formetic: tabl. powl. 850 mg - 30 szt.
100% 142,15
Fokusin® - (IR): kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde
Rx R(1)
3,20
Flutixon: prosz. do inhal. [kaps. twarde] 250 µg/dawkê Rx C(1) bezp³. 0,4 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
- 120 szt.
R(2)
32,62
100% 42,66 Formetic: tabl. powl. 850 mg - 60 szt.
S(3)
bezp³.
Fokusin® - (IR): kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde
Rx R(1)
9,60
Fluticasone propionate (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie 0,4 mg - 90 szt.
oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
S(2)
bezp³.
W: Astma oskrzelowa. Lek jest wskazany u doros³ych w zapobiegawczym leczeniu:
astmy ³agodnej - u pacjentów, którzy wymagaj¹ codziennego objawowego leczenia Tamsulosin hydrochloride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+ Formetic: tabl. powl. 850 mg - 90 szt.
lekami rozszerzaj¹cymi oskrzela, astmy umiarkowanej - niestabilna lub nasilaj¹ca W: Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. LUTS) zwi¹zane z ³agodnym rozrosInpharm
siê astma, mimo regularnego stosowania leków zapobiegaj¹cych napadom astmy tem gruczo³u krokowego (ang. BPH).
lub tylko rozszerzaj¹cych oskrzela, astmy ciê¿kiej - u pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹
przewlek³ej astmy oskrzelowej oraz wymagaj¹cych stosowania doustnych steroidów w celu opanowania objawów astmy. Rozpoczêcie stosowania propionianu flutykazonu u wielu osób pozwala zmniejszyæ dawki steroidów stosowanych doustnie

Foam Lite Convatec: opatrunek piankowy z
silikonow¹ warstw¹ kontaktow¹, przylepny 5,5x12 cm
- 1 szt.

100%

15,55
3,20
S(2)
bezp³.
100% 42,43
Fokusin® - (IR): kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde
Rx R(1)
9,60
0,4 mg - 90 szt. NOWOŒÆ
S(2)
bezp³.
Tamsulosin hydrochloride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
W: Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. LUTS) zwi¹zane z ³agodnym rozrostem gruczo³u krokowego (ang. BPH).
Delfarma

0,4 mg - 30 szt. NOWOŒÆ

Rx

Rx

Rx

Rx

Rx

Rx

Rx

Rx

100%
30%(1)
R(2)
S(3)
100%
30%(1)
R(2)
S(3)
100%
30%(1)
R(2)
S(3)
100%
30%(4)
R(2)
S(3)
100%
R(2)
S(3)
100%
R(2)
S(3)
100%
R(2)
S(3)

4,54
1,96
4,06
bezp³.
8,98
3,83
4,82
bezp³.
12,12
4,39
4,28
bezp³.
15,56
5,26
4,04
bezp³.
6,97
3,91
bezp³.
13,45
4,14
bezp³.
19,80
5,11
bezp³.

LEKsykon - Receptariusz

Forme

100% 25,40
30%(5)
7,89
Formetic: tabl. powl. 850 mg - 120 szt.
R(2)
5,82
S(3)
bezp³.
100%
8,19
30%(1)
3,04
Rx (2)
Formetic: tabl. powl. 1000 mg - 30 szt.
R
4,03
S(3)
bezp³.
100% 16,29
30%(1)
5,99
Rx (2)
Formetic: tabl. powl. 1000 mg - 60 szt.
R
4,77
(3)
S
bezp³.
100% 23,01
30%(1)
7,55
Rx (2)
Formetic: tabl. powl. 1000 mg - 90 szt.
R
5,73
S(3)
bezp³.
100% 29,44
30%(4)
8,83
Rx (2)
Formetic: tabl. powl. 1000 mg - 120 szt.
R
6,40
S(3)
bezp³.
Metformin hydrochloride (1) Zespó³ policystycznych jajników (2) Cukrzyca
WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przypadkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy
(3) Pacjenci 75+ (4) Nieprawid³owa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy
za pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owego stê¿enia glukozy we krwi, Zespó³ policystycznych jajników (5) Nieprawid³owa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owego stê¿enia glukozy
we krwi
W: Dawka 500 mg i 1000 mg. Leczenie cukrzycy typu 2, zw³aszcza u pacjentów z
nadwag¹, gdy za pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ w³aœciwej kontroli glikemii. U doros³ych metforminy chlorowodorek mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami
przeciwcukrzycowymi lub insulin¹. U dzieci w wieku powy¿ej 10 lat i m³odzie¿y metforminy chlorowodorek mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z insulin¹. Wykazano zmniejszenie powik³añ cukrzycowych u doros³ych pacjentów z
nadwag¹ z cukrzyc¹ typu 2, leczonych metforminy chlorowodorkiem jako lekiem
pierwszego rzutu, u których leczenie diet¹ nie przynios³o oczekiwanych rezultatów.
Stan przedcukrzycowy: nieprawid³owa glikemia na czczo (ang. IFG) i/lub nieprawid³owa tolerancja glukozy (ang. IGT), gdy za pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i
æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ w³aœciwej kontroli glikemii. Zespó³ policystycznych jajników (ang. PCOS). Dawka 850 mg. Leczenie cukrzycy typu 2, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹, gdy za pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ
fizycznych nie mo¿na uzyskaæ w³aœciwej kontroli glikemii. U doros³ych metforminy
chlorowodorek mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insulin¹. U dzieci w wieku powy¿ej 10 lat i
m³odzie¿y metforminy chlorowodorek mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w
skojarzeniu z insulin¹. Wykazano zmniejszenie powik³añ cukrzycowych u doros³ych
pacjentów z nadwag¹ z cukrzyc¹ typu 2, leczonych metforminy chlorowodorkiem jako lekiem pierwszego rzutu, u których leczenie diet¹ nie przynios³o oczekiwanych
rezultatów. Stan przedcukrzycowy: nieprawid³owa glikemia na czczo (ang. IFG - Impaired Fasting Glycaemia) i/lub nieprawid³owa tolerancja glukozy (ang. IGT - Impaired Glucose Tolerance), gdy za pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ
fizycznych nie mo¿na uzyskaæ w³aœciwej kontroli glikemii.
Polpharma

Rx

100% 138,88
C(1)
bezp³.
R(2)
4,80
S(3)
bezp³.
Beclomethasone dipropionate + Formoterol fumarate dihydric (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Astma. Produkt leczniczy jest wskazany w regularnym leczeniu astmy, wymagaj¹cym zastosowania produktu z³o¿onego (wziewnego kortykosteroidu i d³ugo dzia³aj¹cego beta2-agonisty): u pacjentów z niewystarczaj¹c¹ kontrol¹ objawów
choroby za pomoc¹ kortykosteroidów wziewnych oraz stosowanego doraŸnie szybko dzia³aj¹cego, wziewnego b2-agonisty lub; u pacjentów, u których uzyskano odpowiedni¹ kontrolê objawów choroby za pomoc¹ zarówno kortykosteroidów
wziewnych, jak i d³ugo dzia³aj¹cych b2-agonistów. POChP. Leczenie objawowe pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc (POChP) (wartoœæ
FEV1 <50% wartoœci nale¿nej) oraz nawracaj¹cymi w przesz³oœci zaostrzeniami, u
których wystêpuj¹ wyraŸne objawy choroby pomimo regularnego leczenia d³ugo
dzia³aj¹cymi lekami rozszerzaj¹cymi oskrzela.
Chiesi Farmaceutici

Formodual: aerozol inhal. [roztw.]
(100 µg+ 6 µg)/dawkê - 1 poj. 180 dawek NOWOŒÆ

Rx

100% 138,88
C(1)
bezp³.
Formodual: aerozol inhal. [roztw.]
Rx (2)
(200 µg+ 6 µg)/dawkê - 1 poj. 180 dawek
R
4,80
S(3)
bezp³.
Beclomethasone dipropionate + Formoterol fumarate dihydric (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma (3) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w regularnym leczeniu astmy, wymagaj¹cym
zastosowania produktu z³o¿onego (wziewnego kortykosteroidu i d³ugo dzia³aj¹cego
b2 -agonisty): u pacjentów z niewystarczaj¹c¹ kontrol¹ objawów choroby za pomoc¹
kortykosteroidów wziewnych oraz stosowanego doraŸnie szybko dzia³aj¹cego,
wziewnego b2 -agonisty lub u pacjentów, u których uzyskano odpowiedni¹ kontrolê
objawów choroby za pomoc¹ zarówno kortykosteroidów wziewnych, jak i d³ugo
dzia³aj¹cych b2 -agonistów. Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania u
doros³ych.
Chiesi Farmaceutici

100%
R(1)
100%
Œ¯ (1)
R

Fragmin®: inj. do¿./podsk./inf. do¿. [roztw.]
7500 j.m. aXa/0,3 ml - 10 amp.-strzyk. 0,3 ml
Fragmin®: inj. podsk. [roztw.] 10000 j.m./0,4 ml
Fortimel Max: p³yn doust. [smak waniliowy]
- 5 amp.-strzyk. 0,4 ml
- 4 but. 300 ml
Fragmin®: inj. do¿./podsk./inf. do¿. [roztw.]
Dieta wysokoenergetyczna (1) Mukowiscydoza
12500 j.m. aXa/0,5 ml - 5 amp.-strzyk. 0,5 ml
W: Bezglutenowy i wysokoenergetyczny preparat do stosowania jako uzupe³nienie
Fragmin®: inj. do¿./podsk./inf. do¿. [roztw.]
diety. Do postêpowania dietetycznego w niedo¿ywieniu zwi¹zanym z chorob¹.
Nutricia 15000 j.m. aXa/0,6 ml - 5 amp.-strzyk. 0,6 ml
Fortrans®: prosz. do przyg. roztw. doust. - 4 sasz. 74 g Rx 100% 45,00 Fragmin®: inj. do¿./podsk./inf. do¿. [roztw.]
Macrogol
Ipsen Poland 18000 j.m. aXa/0,72 - 5 amp.-strzyk. 0,72 ml
Fortimel Max: p³yn doust. [smak truskawkowy]
- 4 but. 300 ml

Œ¯

52,44
3,20
52,44
3,20

Rx 100% 182,00
Fraxiparine®: inj. do¿./podsk. [roztw.]
Rx 100%
X
2850 j.m. aXa/0,3 ml - 2 amp.-strzyk. 0,3 ml
100% 178,14
Rx
Forxiga: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
30%(1) 53,44
Fraxiparine®: inj. do¿./podsk. [roztw.]
Dapagliflozin (1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizuj¹cymi, z HbA1c ³7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem serco- 2850 j.m. aXa/0,3 ml - 10 amp.-strzyk. 0,3 ml

wo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa,
lub 2) uszkodzenie innych narz¹dów objawiaj¹ce siê poprzez: bia³komocz lub przerost lewej komory lub retinopatiê, lub 3) obecnoœæ 3 lub wiêcej g³ównych czynników
ryzyka spoœród wymienionych poni¿ej: wiek ³55 lat dla mê¿czyzn, ³60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciœnienie têtnicze, palenie tytoniu, oty³oœæ, Przewlek³a choroba nerek u doros³ych pacjentów z eGFR <60 ml/min/1,73m2, albuminuri¹ ³200
mg/g oraz leczonych terapi¹ opart¹ na ACE-i/ARB nie krócej ni¿ 4 tygodnie lub z
przeciwskazaniami do tych terapii, Przewlek³a niewydolnoœæ serca u doros³ych pacjentów z obni¿on¹ frakcj¹ wyrzutow¹ lewej komory serca (LVEF £40%) oraz utrzymuj¹cymi siê objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii
opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy b-adrenolityków oraz jeœli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów
W: Cukrzyca typu 2. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych
pacjentów i dzieci w wieku 10 lat i starszych w leczeniu niewystarczaj¹co kontrolowanej cukrzycy typu 2, jako leczenie wspomagaj¹ce dietê i æwiczenia fizyczne: w
monoterapii, gdy stosowanie metforminy nie jest w³aœciwe ze wzglêdu na brak tolerancji; w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi przyjmowanymi w leczeniu cukrzycy typu 2. Wyniki badañ dotycz¹ce terapii skojarzonych, wp³ywu na kontrolê
glikemii, zdarzeñ w obrêbie uk³adu sercowo-naczyniowego i nerekoraz analizowanych populacji, szczegó³y patrz ChPL. Niewydolnoœæ serca. Produkt leczniczy jest
wskazany do stosowania u osób doros³ych w leczeniu objawowej przewlek³ej niewydolnoœci serca ze zmniejszon¹ frakcj¹ wyrzutow¹. Przewlek³a choroba nerek. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u osób doros³ych w leczeniu
przewlek³ej choroby nerek.
AstraZeneca

Foscan®: inj. [roztw.] 1 mg/ml - 1 fiol. 1 ml

Rx 100% 158,45
Rx 100%

Rx-z 100%

Temoporfin

Rx 100% 158,45
Rx 100% 178,63

100% 180,27
C(1)
bezp³.
R(2)
46,19
(3)
S
bezp³.
100% 163,58
C(1)
bezp³.
Fostex: aerozol inhal. [roztw.] 200/6 µg/dawkê
Rx (4)
- 1 poj. (180 dawek)
R
29,50
S(3)
bezp³.
Formoterol + Beclometasone dipropionate (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma,
Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci
75+ (4) Astma
W: Dawka (100 µg+ 6 µg)/dawkê. Astma. Lek jest wskazany w regularnym leczeniu astmy, wymagaj¹cym zastosowania produktu z³o¿onego (wziewnego kortykosteroidu i d³ugo dzia³aj¹cego beta2-agonisty): u pacjentów z niewystarczaj¹c¹ kontrol¹
objawów choroby za pomoc¹ kortykosteroidów wziewnych oraz stosowanego doraŸnie szybko dzia³aj¹cego, wziewnego beta2-agonisty lub u pacjentów, u których
uzyskano odpowiedni¹ kontrolê objawów choroby za pomoc¹ zarówno kortykosteroidów wziewnych, jak i d³ugo dzia³aj¹cych b2-agonistów. POChP. Leczenie objawowe pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ POChP (wartoœæ FEV1 <50% wartoœci nale¿nej)
oraz nawracaj¹cymi w przesz³oœci zaostrzeniami, u których wystêpuj¹ wyraŸne objawy choroby pomimo regularnego leczenia d³ugo dzia³aj¹cymi lekami rozszerzaj¹cymi oskrzela. Dawka (200 µg+ 6 µg)/dawkê. Produkt leczniczy jest wskazany w
regularnym leczeniu astmy, wymagaj¹cym zastosowania produktu z³o¿onego
(wziewnego kortykosteroidu i d³ugo dzia³aj¹cego b2-agonisty): u pacjentów z niewystarczaj¹c¹ kontrol¹ objawów choroby za pomoc¹ kortykosteroidów wziewnych
oraz stosowanego doraŸnie szybko dzia³aj¹cego, wziewnego b2-agonisty lub u pacjentów, u których uzyskano odpowiedni¹ kontrolê objawów choroby za pomoc¹ zarówno kortykosteroidów wziewnych, jak i d³ugo dzia³aj¹cych b2-agonistów. Produkt
leczniczy jest przeznaczony do stosowania u doros³ych.
Chiesi Poland

Fostex: aerozol inhal. [roztw.] 100/6 µg/dawkê
- 1 poj. (180 dawek)

Rx

Fostimon: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 75 j.m.
- 1 fiol.+ 1 amp.
Fostimon: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 75 j.m.
- 10 fiol. + 10 amp.

Rx

100%
R(1)

Pfizer

Rx 100%

13,22

100%
R(1)
Rx (2)
C
S(3)
100%
R(1)
Rx (2)
C
S(3)

64,24
25,30
bezp³.
bezp³.
84,51
31,52
bezp³.
bezp³.

Fraxiparine®: inj. do¿./podsk. [roztw.]
5700 j.m. aXa/0,6 ml - 2 amp.-strzyk. 0,6 ml

Rx 100%

26,45

Fraxiparine®: inj. do¿./podsk. [roztw.]
5700 j.m. aXa/0,6 ml - 10 amp.-strzyk. 0,6 ml

100% 124,51
R(1)
43,43
Rx (2)
C
bezp³.
(3)
S
bezp³.

Fraxiparine®: inj. do¿./podsk. [roztw.]
7600 j.m. aXa/0,8 ml - 2 amp.-strzyk. 0,8 ml

Rx 100%

Fraxiparine®: inj. do¿./podsk. [roztw.]
7600 j.m. aXa/0,8 ml - 10 amp.-strzyk. 0,8 ml

100% 158,25
R(1)
49,08
Rx (2)
C
bezp³.
S(3)
bezp³.

Fraxiparine®: inj. do¿./podsk. [roztw.]
3800 j.m. aXa/0,4 ml - 10 amp.-strzyk. 0,4 ml

Fraxiparine®: inj. do¿./podsk. [roztw.] 9500 j.m. aXa/ml Rx 100%

X - 2 amp.-strzyk. 1 ml
biolitec

70,75
3,20

Rx 100% 669,60

Urofollitropin (1) Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku poni¿ej 40 roku ¿ycia w celu uzyskania rozwoju mnogich pêcherzyków, rokuj¹cych
uzyskanie prawid³owej odpowiedzi na stymulacjê jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poni¿ej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH
powy¿ej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza siê wczeœniejszych,
niedostatecznych odpowiedzi na stymulacjê owulacji oraz bez nawracaj¹cych poronieñ z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; Brak owulacji u pacjentek w
wieku poni¿ej 40 roku ¿ycia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu
cytrynianu klomifenu, rokuj¹cych uzyskanie prawid³owej odpowiedzi na stymulacjê
jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poni¿ej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub
hormon antymüllerowski - AMH powy¿ej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) – refundacja
do 3 cykli
100% 115,49 W: Brak owulacji (w³¹czaj¹c zespó³ policystycznych jajników, PCOS) u kobiet, które
(1)
Formoterol® Easyhaler®: prosz. do inhal.
nie
odpowiada³y na leczenie cytrynianem klomifenu. Stymulacja wielopêcherzykoC
bezp³.
wa u pacjentek poddawanych wspomaganiu rozrodu (ART) jak np. zap³odnienie in
Rx (2)
12 µg/dawkê - 1 inhal. prosz. (120 dawek + opak.
R
7,42
vitro
(IVF), transfer gamety do jajowodu (GIFT) i transfer zygoty do jajowodu (ZIFT).
ochronne)
IBSA Poland
S(3)
bezp³.
OTC 100% 17,46
Formoterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Prze- Foxill: ¿el 1 mg/g - 1 tuba 30 g
wlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
Dimetindene maleate
Polpharma
W: Lek jest wskazany do stosowania w leczeniu astmy u pacjentów leczonych
wziewnymi kortykosteroidami, którzy wymagaj¹ równie¿ stosowania d³ugo dzia³a- Fragmin®: inj. podsk. [roztw.] 2500 j.m. aXa/0,2 ml
Rx
100% 54,27
j¹cego b2-mimetyku zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi wytycznymi dotycz¹cymi le- - 10 amp.-strzyk. 0,2 ml
czenia. Lek jest równie¿ wskazany w celu zmniejszenia obturacji dróg oddechowych Fragmin®: inj. podsk. [roztw.] 5000 j.m. aXa/0,2 ml
Rx 100% 108,00
u pacjentów z POChP, którzy wymagaj¹ d³ugotrwa³ego leczenia produktem rozszerzaj¹cym oskrzela.
Orion Corporation - 10 amp.-strzyk. 0,2 ml

98,49

Rx 100% 131,86

Dalteparin sodium

Forxiga: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
Forxiga: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
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33,09

41,36

100% 193,52
Fraxiparine®: inj. do¿./podsk. [roztw.] 9500 j.m. aXa/ml Rx R(1) 56,61
- 10 amp.-strzyk. 1 ml
C(2)
bezp³.
S(3)
bezp³.
Nadroparin calcium (1) W: Profilaktyka ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w
chirurgii i w chirurgii ortopedycznej. Profilaktyka zakrzepicy ¿ylnej u pacjentów unieruchomionych z przyczyn innych ni¿ zabieg chirurgiczny w przypadku wysokiego ryzyka wyst¹pienia powik³añ zakrzepowo-zatorowych (np. ciê¿kie zaostrzenie przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc, niewydolnoœæ serca, ciê¿kie zaka¿enia). Zapobieganie wykrzepianiu w uk³adzie kr¹¿enia pozaustrojowego podczas hemodializy,
leczenie zakrzepicy ¿y³ g³êbokich z towarzysz¹c¹ zatorowoœci¹ p³ucn¹ lub bez zatorowoœci. Leczenie niestabilnej d³awicy piersiowej i zawa³u miêœnia sercowego bez
za³amka Q w terapii skojarzonej z ASA. WP: Zespó³ antyfosfolipidowy lub jego powik³ania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespó³ antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór bia³ka C lub niedobór bia³ka S - diagnostyka; zmiany
zakrzepowo-zatorowe inne ni¿ okreœlone w ChPL u dzieci do 18 r¿. - profilaktyka i
leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciê¿arnych po
wszczepieniu zastawki i z wad¹ zastawkow¹; ostre zespo³y wieñcowe w przypadkach innych ni¿ wymienione w ChPL; schorzenia wymagaj¹ce przewlek³ego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresow¹ ocen¹ mo¿liwoœci powrotu do
stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalaj¹ce z uwagi na:
a) powik³ania (lub przewidywane wysokie ryzyko powik³añ, w tym krwotocznych)
podczas stosowania VKA, b) czêste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwy¿szone
wartoœci INR, c) obiektywne trudnoœci z odpowiednio czêst¹ kontrol¹ INR, d) nawroty ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagaj¹cych czasowego zaprzestania przewlek³ego leczenia
doustnymi antykoagulantami ze wzglêdu na planowane procedury terapeutyczne i
diagnostyczne - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; unieruchomienie koñczyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra¿eñ koñczyny dolnej (przez ca³y okres unieruchomienia, o ile zwi¹zane jest to ze wzrostem
ryzyka wyst¹pienia ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych
ni¿ okreœlone w ChPL; profilaktyka i leczenie ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
u kobiet w ci¹¿y - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; krytyczne niedokrwienie koñczyn dolnych - w okresie poprzedzaj¹cym hospitalizacjê, nie d³u¿ej ni¿
14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL (2) Kobiety
w ci¹¿y (3) Pacjenci 75+
Mylan Healthcare
100% 222,49
R(1)
58,20
C(2)
bezp³.
(3)
S
bezp³.
100% 295,61
(1)
R
76,55
Fraxodi®: inj. podsk. [roztw.] 15 200 j.m. aXa/0,8 ml
Rx (2)
- 10 amp.-strzyk. 0,8 ml
C
bezp³.
S(3)
bezp³.
100% 356,86
R(1)
83,04
Fraxodi®: inj. podsk. [roztw.] 19 000 j.m. aXa/1 ml
Rx (2)
- 10 amp.-strzyk. 1 ml
C
bezp³.
(3)
S
bezp³.
Nadroparin calcium (1) W: Leczenie ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
WP: Zespó³ antyfosfolipidowy lub jego powik³ania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespó³ antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór bia³ka C lub niedobór
bia³ka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne ni¿ okreœlone w ChPL u
dzieci do 18 r¿. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków
przeciwkrzepliwych u kobiet ciê¿arnych po wszczepieniu zastawki i z wad¹ zastawkow¹; ostre zespo³y wieñcowe w przypadkach innych ni¿ wymienione w ChPL;

Fraxodi®: inj. podsk. [roztw.] 11 400 j.m. aXa/0,6 ml
- 10 amp.-strzyk. 0,6 ml

Rx
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LEKsykon - Receptariusz

Frimi

schorzenia wymagaj¹ce przewlek³ego stosowania antagonistów witaminy K (VKA)
(z okresow¹ ocen¹ mo¿liwoœci powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalaj¹ce z uwagi na: a) powik³ania (lub przewidywane wysokie ryzyko powik³añ, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czêste
nieterapeutyczne lub nadmiernie podwy¿szone wartoœci INR, c) obiektywne trudnoœci z odpowiednio czêst¹ kontrol¹ INR, d) nawroty ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagaj¹cych
czasowego zaprzestania przewlek³ego leczenia doustnymi antykoagulantami ze
wzglêdu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach
innych ni¿ okreœlone w ChPL; unieruchomienie koñczyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra¿eñ koñczyny dolnej (przez ca³y okres
unieruchomienia, o ile zwi¹zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst¹pienia ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; profilaktyka i leczenie ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ci¹¿y - w
przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; krytyczne niedokrwienie koñczyn dolnych - w okresie poprzedzaj¹cym hospitalizacjê, nie d³u¿ej ni¿ 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Pacjenci 75+
Mylan Healthcare

Frimig:
Frimig:
Frimig:
Frimig:

Rx
Rx
Rx
Rx

tabl. powl. 50 mg - 2 szt.
tabl. powl. 50 mg - 6 szt.
tabl. powl. 100 mg - 2 szt.
tabl. powl. 100 mg - 6 szt.

Sumatriptan

14,99
33,55
20,70
50,69

Orion Corporation

Rx 100%

 Frisium® 10: tabl. 10 mg - 20 szt.
Clobazam

100%
100%
100%
100%

20,14

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Fromilid: granulat do przyg. zaw. doust. 125 mg/5 ml
- but. 60 ml u

Rx 100%

Fromilid® 500: tabl. powl. 500 mg - 14 szt. u
Fromilid® 500: tabl. powl. 500 mg - 28 szt. u
Fromilid® Uno: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 500 mg
- 5 szt. u
Fromilid® Uno: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 500 mg
- 7 szt. u
Fromilid® Uno: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 500 mg
- 14 szt. u

krem 20 mg/g - 1 tuba 5 g
krem 20 mg/g - 1 tuba 15 g
maœæ 20 mg/g - 1 tuba 5 g
maœæ 20 mg/g - 1 tuba 15 g

Fusidic acid

Fultium-D3: kaps. miêkkie 20 000 IU - 4 szt.
Fultium-D3: kaps. miêkkie 20 000 IU - 6 szt.
Colecalciferol

Fulvestrant (1) Chemioterapia ICD-10: C.27.
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w monoterapiido leczenia raka piersi z obecnymi receptorami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, u
kobiet po menopauzie: wczeœniej nieleczonych terapi¹ hormonaln¹ lub; z nawrotem
choroby podczas lub po zakoñczeniu leczenia uzupe³niaj¹cego lekiem z grupy antyestrogenów lub, gdy nast¹pi³a progresja choroby podczas leczenia lekiem z grupy
antyestrogenów. W skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalnych (ang.
HR), bez nadmiernej ekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu
2 (ang. HER2) u kobiet, które wczeœniej otrzyma³y leczenie hormonalne. U kobiet
przed menopauz¹ i w okresie oko³omenopauzalnym leczenie skojarzone z palbocyklibemnale¿y stosowaæ jednoczeœnie z agonist¹ hormonu uwalniaj¹cego hormon luGlenmark
teinizuj¹cy (ang. LHRH).

Fulvestrant Mylan: inj. [roztw.] 250 mg/5 ml
- 2 amp.-strzyk. 5 ml (+2 ig³y)

Rx

100% 544,32
B(1)
bezp³.

30,95

Rx 100%

44,84

Rx 100%

96,20

Rx 100%

X

Rx 100% 100,00
Rx 100%

X
Pfizer

Rx 100%

Betamethasone + Fusidic acid

Fucidin®:
Fucidin®:
Fucidin®:
Fucidin®:

100% 633,91
B(1)
bezp³.

Rx 100%

Encephalitis tick borne vaccine

Fucibet Lipid: krem (20 mg+ 1 mg)/g - 1 tuba 15 g

Rx

Rx 100%

100%
50%(1)
100%
Rx
50%(1)
100%
Rx
50%(1)

Rx

Clarithromycin (1) W: Tabl. powl. Klarytromycyna w postaci tabl. jest wskazana
w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ, wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na
klarytromycynê: zapalenie migda³ków i gard³a wywo³ane przez paciorkowce (klarytromycyna jest zwykle efektywna w eradykacji Streptoccous pyogenes; jednak¿e
brak danych potwierdzaj¹cych efektywnoœæ klarytromycyny w zapobieganiu gor¹czce reumatycznej); ostre zapalenie zatok szczêkowych (wywo³ane przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis lub Streptococcus pneumoniae); ostre zapalenie ucha œrodkowego (wywo³ane przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis lub Streptococcus pneumoniae); zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli
(wywo³ane przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis lub Streptococcus
pneumoniae); zapalenie p³uc (wywo³ane przez Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae lub Chlamydia pneumoniae); niepowik³ane zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich (wywo³ane przez Streptococcus aureus lub Streptococcus pyogenes); uogólnione zaka¿enia mykobakteriami Mycobacterium avium lub Mycobacterium intracellulare (kompleks Mycobacterium avium); eradykacja Helicobacter pylori
u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ dwunastnicy lub ¿o³¹dka (zawsze w skojarzeniu z
innymi lekami). Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne, dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. Produkt w postaci tabl. powl. przeznaczony jest
dla osób doros³ych i dzieci powy¿ej 12 lat. Tabl. o zmodyf. uwalnianiu. Klarytromycyna w postaci tabl. o zmodyf. uwalnianiu jest wskazana w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ, wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na klarytromycynê: zaka¿enia
górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gard³a wywo³ane przez Streptococcus
pyogenes, zapalenie zatok przynosowych, wywo³ane przez wra¿liwe drobnoustroje
m.in. Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis i Streptococcus pneumoniae);
zapalenie ucha œrodkowego; zaka¿enia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie
oskrzeli i zapalenie p³uc, wywo³ane przez wra¿liwe drobnoustroje m.in. Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis i Streptococcus pneumoniae); zaka¿enia skóry i
tkanki podskórnej (np. zapalenie mieszków w³osowych, zapalenie tkanki ³¹cznej i ró¿a, wywo³ane przez Staphylococcus aureus lub Streptococcus pyogenes). Nale¿y
uwzglêdniæ oficjalne wytyczne, dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. Produkt w postaci tabl. o zmodyf. uwalnianiu przeznaczony jest dla
Krka
osób doros³ych i dzieci powy¿ej 12 r¿.

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior: inj. [zaw.] 1,2 µg
- 1 amp.-strzyk. 0,25 ml
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior: inj. [zaw.] 1,2 µg
- 10 amp.-strzyk. 0,25 ml
FSME-IMMUN 0,5 ml: inj. [zaw.] 2,4 µg
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
FSME-IMMUN 0,5 ml: inj. [zaw.] 2,4 µg
- 10 amp.-strzyk. 0,5 ml

Fulvestrant Glenmark: inj. [roztw.] 250 mg/5 ml
- 2 amp.-strzyk. 5 ml (+2 ig³y)

17,43 Fulvestrant (1) Chemioterapia ICD-10: C.27.
Krka W: Produkt leczniczy jest wskazany: w monoterapiido leczenia raka piersi z obecnymi receptorami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, u
18,81 kobiet po menopauzie: wczeœniej nieleczonych terapi¹ hormonaln¹ lub; z nawrotem
12,72 choroby podczas lub po zakoñczeniu leczenia uzupe³niaj¹cego lekiem z grupy antyestrogenów lub, gdy nast¹pi³a progresja choroby podczas leczenia lekiem z grupy
25,85 antyestrogenów. W skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu miejscowo zaawanso13,66 wanego lub rozsianego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalnych (ang.
HR), bez nadmiernej ekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu
48,09 2 (ang. HER2) u kobiet, które wczeœniej otrzyma³y leczenie hormonalne. U kobiet
24,05 przed menopauz¹ i w okresie oko³omenopauzalnym leczenie skojarzone z palbocyklibemnale¿y stosowaæ jednoczeœnie z agonist¹ hormonu uwalniaj¹cego hormon lu25,79 teinizuj¹cy (ang. LHRH).
Mylan

Clarithromycin

Fromilid® 250: tabl. powl. 250 mg - 14 szt. u

kobiet po menopauzie: wczeœniej nieleczonych terapi¹ hormonaln¹ lub; z nawrotem
choroby podczas lub po zakoñczeniu leczenia uzupe³niaj¹cego lekiem z grupy antyestrogenów lub, gdy nast¹pi³a progresja choroby podczas leczenia lekiem z grupy
antyestrogenów. W skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalnych (ang.
HR), bez nadmiernej ekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu
2 (ang. HER2) u kobiet, które wczeœniej otrzyma³y leczenie hormonalne. U kobiet
przed menopauz¹ i w okresie oko³omenopauzalnym leczenie skojarzone z palbocyklibemnale¿y stosowaæ jednoczeœnie z agonist¹ hormonu uwalniaj¹cego hormon luteinizuj¹cy (ang. LHRH).
EVER Valinject

29,81

LEO Pharma

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

29,81
29,81
29,81
29,81

LEO Pharma

Rx 100%
Rx 100%

25,00
35,00

Stada Arzneimittel

Fulvestrant EVER Pharma: inj. [roztw.] 250 mg/5 ml Rx 100% 544,32
- 2 amp.-strzyk. 5 ml
B(1)
bezp³.
Fulvestrant (1) Chemioterapia ICD-10: C.27.
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w monoterapiido leczenia raka piersi z obecnymi receptorami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, u

Fulvestrant Pharmascience: inj. [roztw.]
250 mg/5 ml - 2 amp.-strzyk. 5 ml (+2 ig³y) u

Rx

100% 645,25
B(1)
bezp³.

Fulvestrant (1) Chemioterapia ICD-10: C.27.
W: Produkt jest wskazany: w monoterapii do leczenia raka piersi z obecnymi receptorami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, u kobiet po
menopauzie: o wczeœniej nieleczonych terapi¹ hormonaln¹, lub o z nawrotem choroby podczas lub po zakoñczeniu leczenia uzupe³niaj¹cego lekiem z grupy antyestrogenów lub, gdy nast¹pi³a progresja choroby podczas leczenia lekiem z grupy
antyestrogenów. Lek jest wskazany w skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalnych (ang. hormone receptor, HR), bez nadmiernej ekspresji receptora
ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (ang. HER2) u kobiet, które wczeœniej
otrzyma³y leczenie hormonalne. U kobiet przed menopauz¹ i w okresie oko³omenopauzalnym leczenie skojarzone z palbocyklibem nale¿y stosowaæ jednoczeœnie z
agonist¹ hormonu uwalniaj¹cego hormon luteinizuj¹cy (ang. LHRH).

Fulvestrant Vipharm: inj. [roztw.] 250 mg/5 ml
- 1 amp.-strzyk. z zabezp.
Fulvestrant Vipharm: inj. [roztw.] 250 mg/5 ml
- 2 amp.-strzyk. z zabezpieczeniem

100% 266,49
B(1)
bezp³.
100% 532,98
Rx (1)
B
bezp³.

Rx

Fulvestrant (1) Chemioterapia ICD-10: C.27.
W: Produkt jest wskazany: w monoterapii do leczenia raka piersi z obecnymi receptorami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, u kobiet po
menopauzie: wczeœniej nieleczonych terapi¹ hormonaln¹ lub z nawrotem choroby
podczas lub po zakoñczeniu leczenia uzupe³niaj¹cego lekiem z grupy antyestrogenów lub, gdy nast¹pi³a progresja choroby podczas leczenia lekiem z grupy antyestrogenów; w skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu miejscowo
zaawansowanego lub rozsianego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalnych (ang. HR), bez nadmiernej ekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (ang. HER2) u kobiet, które wczeœniej otrzyma³y leczenie hormonalne.
U kobiet przed menopauz¹ i w okresie oko³omenopauzalnym leczenie skojarzone z
palbocyklibem nale¿y stosowaæ jednoczeœnie z agonist¹ hormonu uwalniaj¹cego
hormon luteinizuj¹cy (ang. LHRH).
Vipharm

Fulvestrant Zentiva: inj. [roztw.] 250 mg/5 ml
- 2 amp.-strzyk. 5 ml

Rx

100% 544,32
B(1)
bezp³.

Fulvestrant (1) Chemioterapia ICD-10: C.27.
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w monoterapiido leczenia raka piersi z obecnymi receptorami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, u
kobiet po menopauzie: wczeœniej nieleczonych terapi¹ hormonaln¹ lub; z nawrotem
choroby podczas lub po zakoñczeniu leczenia uzupe³niaj¹cego lekiem z grupy antyestrogenów lub, gdy nast¹pi³a progresja choroby podczas leczenia lekiem z grupy
antyestrogenów. W skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalnych (ang.
HR), bez nadmiernej ekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu
2 (ang. HER2) u kobiet, które wczeœniej otrzyma³y leczenie hormonalne. U kobiet
przed menopauz¹ i w okresie oko³omenopauzalnym leczenie skojarzone z palbocyklibemnale¿y stosowaæ jednoczeœnie z agonist¹ hormonu uwalniaj¹cego hormon luZentiva
teinizuj¹cy (ang. LHRH).

Fulwestrant Accord: inj. [roztw.] 250 mg/5 ml
- 2 amp.-strzyk. 5 ml (+2 ig³y)

Rx

100% 542,05
B(1)
bezp³.

Fulvestrant (1) Chemioterapia ICD-10: C.27.
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w monoterapiido leczenia raka piersi z obecnymi receptorami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, u
kobiet po menopauzie: wczeœniej nieleczonych terapi¹ hormonaln¹ lub; z nawrotem
choroby podczas lub po zakoñczeniu leczenia uzupe³niaj¹cego lekiem z grupy antyestrogenów lub, gdy nast¹pi³a progresja choroby podczas leczenia lekiem z grupy
antyestrogenów. W skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalnych (ang.
HR), bez nadmiernej ekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu
2 (ang. HER2) u kobiet, które wczeœniej otrzyma³y leczenie hormonalne. U kobiet
przed menopauz¹ i w okresie oko³omenopauzalnym leczenie skojarzone z palbocyklibemnale¿y stosowaæ jednoczeœnie z agonist¹ hormonu uwalniaj¹cego hormon luteinizuj¹cy (ang. LHRH).
Accord Healthcare

Funtrol: lakier do paznokci leczniczy 50 mg/ml
- 1 but. 2,5 ml
Funtrol: lakier do paznokci leczniczy 50 mg/ml
- 1 but. 5 ml
Amorolfine hydrochloride

Rx 100%

55,00

Rx 100%

86,00

Aristo Pharma

100%

5,32
2,73
bezp³.
Furagin (1) W: Leczenie ostrych i przewlek³ych niepowik³anych zaka¿eñ dolnych
Fulvestrant (1) Chemioterapia ICD-10: C.27.
dróg moczowych wywo³anych przez pa³eczki okrê¿nicy (Escherichia coli). (2) PaW: Stosowanie produktu leczniczego wskazane jest: w monoterapii do leczenia ra- cjenci 75+
Adamed
ka piersi z obecnymi receptorami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub
100%
5,32
z przerzutami, u kobiet po menopauzie: wczeœniej nieleczonych terapi¹ hormonaln¹
lub z nawrotem choroby podczas lub po zakoñczeniu leczenia uzupe³niaj¹cego le- Furaginum Teva: tabl. 50 mg - 30 szt.
Rx 50%(1) 2,73
kiem z grupy antyestrogenów lub, gdy nast¹pi³a progresja choroby podczas leczen(2)
S
bezp³.
ia lekiem z grupy antyestrogenów; w skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu
miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów
100% 10,37
hormonalnych (ang. hormone receptor, HR-dodatniego) i bez nadmiernej ekspresji
Rx 50%(1) 5,19
receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (ang. human epidermal gro- Furaginum Teva: tabl. 100 mg - 30 szt.
S(2)
wth factor receptor 2, HER2-ujemnego) u kobiet, które wczeœniej otrzyma³y leczenie
bezp³.
hormonalne. U kobiet przed menopauz¹ i w okresie oko³omenopauzalnym leczenie Furagin (1) W: Leczenie niepowik³anych zaka¿eñ dolnych dróg moczowych, w
skojarzone z palbocyklibem nale¿y stosowaæ jednoczeœnie z agonist¹ hormonu tym nawracaj¹cych zaka¿eñ uk³adu moczowego u kobiet, wywo³anych przez drobStada Arzneimittel noustroje Escherichia coli. (2) Pacjenci 75+
uwalniaj¹cego hormon luteinizuj¹cy (ang. LHRH).
Teva Pharmaceuticals Polska
100% 544,32
Fulvestrant SUN: inj. [roztw.] 250 mg/5 ml
100% 10,38
Rx (1)
- 2 amp.-strzyk. 5 ml (+2 ig³y)
B
bezp³. Furazek: tabl. 100 mg - 30 szt. u
Rx 50%(1) 5,20
Fulvestrant (1) Chemioterapia ICD-10: C.27.
S(2)
bezp³.
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w monoterapiido leczenia raka piersi z obecnymi receptorami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, u Furazidin (1) W: Leczenie niepowik³anych zaka¿eñ dolnych dróg moczowych, w
kobiet po menopauzie: wczeœniej nieleczonych terapi¹ hormonaln¹ lub; z nawrotem tym nawracaj¹cych zaka¿eñ uk³adu moczowego u kobiet wywo³anych przez drobAdamed
choroby podczas lub po zakoñczeniu leczenia uzupe³niaj¹cego lekiem z grupy anty- noustroje Escherichia coli. (2) Pacjenci 75+
estrogenów lub, gdy nast¹pi³a progresja choroby podczas leczenia lekiem z grupy
100% 33,72
Rx
antyestrogenów. W skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu miejscowo zaawanso- Furocef: tabl. powl. 500 mg - 10 szt.
50%(1) 17,51
wanego lub rozsianego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalnych (ang.
HR), bez nadmiernej ekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu
100% 46,20
Rx
2 (ang. HER2) u kobiet, które wczeœniej otrzyma³y leczenie hormonalne. U kobiet Furocef: tabl. powl. 500 mg - 14 szt.
50%(1) 23,50
przed menopauz¹ i w okresie oko³omenopauzalnym leczenie skojarzone z palbocyklibemnale¿y stosowaæ jednoczeœnie z agonist¹ hormonu uwalniaj¹cego hormon lu- Cefuroxime axetil (1) W: Produkt jest wskazany w leczeniu poni¿ej wymienionySun Pharmaceutical ch zaka¿eñ u doros³ych i u dzieci o mc. powy¿ej 40 kg: ostre paciorkowcowe zapaleteinizuj¹cy (ang. LHRH).
nie migda³ków i gard³a; ostre bakteryjne zapalenie zatok; ostre zapalenie ucha œrod100% 816,48 kowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli; zapalenie pêcherza moczowFulvestrant Teva: inj. [roztw.] 250 mg/5 ml
Rx (1)
- 2 amp.-strzyk. 5 ml (+2 ig³y)
B
bezp³. ego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; niepowik³ane zaka¿enia skóry i tkanki miêkkiej; leczenie wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy). Nale¿y wzi¹æ pod uwaFulvestrant (1) Chemioterapia ICD-10: C.27.
gê oficjalne zalecenia dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjW: Produkt jest wskazany: w monoterapii do leczenia raka piersi z obecnymi recept- nych.
Krka
orami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, u kobiet po
menopauzie: wczeœniej nieleczonych terapi¹ hormonaln¹ lub z nawrotem choroby Furosemide Kabi: inj. [roztw.] 20 mg/2 ml
Rx 100%
X
podczas lub po zakoñczeniu leczenia uzupe³niaj¹cego lekiem z grupy antyestroge- - 5 amp. 2 ml
nów lub, gdy nast¹pi³a progresja choroby podczas leczenia lekiem z grupy anty- Furosemide Kabi: inj. [roztw.] 20 mg/2 ml
Rx 100%
X
estrogenów; w skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu miejscowo
zaawansowanego lub rozsianego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalny- - 50 amp. 2 ml
Fresenius Kabi
ch (ang. HR), bez nadmiernej ekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika Furosemide
wzrostu 2 (ang. HER2) u kobiet, które wczeœniej otrzyma³y leczenie hormonalne. U Furosemide Kalceks: inj./inf. [roztw.] 10 mg/ml
Rx 100%
kobiet przed menopauz¹ i w okresie oko³omenopauzalnym leczenie skojarzone z
X
palbocyklibem nale¿y stosowaæ jednoczeœnie z agonist¹ hormonu uwalniaj¹cego - 10 amp. 2 ml
AS Kalceks
hormon luteinizuj¹cy (ang. LHRH).
Teva Pharmaceuticals Polska Furosemide
Pharma Resources DR. Schultting

Fulvestrant Stada: inj. [roztw.] 250 mg/5 ml
- 2 amp.-strzyk. 5 ml

100% 532,98
Rx (1)
B
bezp³.

Furaginum Adamed: tabl. 50 mg - 30 szt.

Rx 50%(1)
S(2)

LEKsykon - Receptariusz

Furos

100%

7,02
3,20
S(2)
bezp³.
Furosemide (1) W: Leczenie obrzêku pochodzenia sercowego. Leczenie obrzêku
pochodzenia w¹trobowego. Leczenie obrzêku pochodzenia nerkowego (w przypadku zespo³u nerczycowego niezbêdne jest leczenie pierwotnej choroby). Nadciœnienie têtnicze. Produkt leczniczy jest wskazany dla doros³ych, m³odzie¿y i dzieci.
WP: Objawowe przerzuty w OUN - profilaktyka i leczenie wspomagaj¹ce (2) Pacjenci 75+
MedReg

Furosemid Medreg: tabl. 40 mg - 30 szt.

Rx R(1)

100%
9,07
Rx R(1)
Furosemidum Polfarmex: tabl. 40 mg - 30 szt.
3,40
(2)
S
bezp³.
Furosemide (1) W: Obrzêki, bêd¹ce objawem chorób uk³adu kr¹¿enia (np. zastoinowa niewydolnoœæ serca); obrzêki na skutek retencji p³ynów w przypadku przewlek³ych chorób nerek (np. w zespole nerczycowym); obrzêki na skutek retencji p³ynów
w przypadku chorób w¹troby; nadciœnienie têtnicze ³agodne lub umiarkowane.
WP: Objawowe przerzuty w OUN - profilaktyka i leczenie wspomagaj¹ce (2) Pacjenci 75+
Polfarmex
100%
8,87
Rx R(1)
Furosemidum Polpharma: tabl. 40 mg - 30 szt.
3,20
S(2)
bezp³.
Furosemide (1) W: Leczenie obrzêków. Lek stosowany jest u doros³ych i dzieci w
leczeniu obrzêków zwi¹zanych z zastoinow¹ niewydolnoœci¹ kr¹¿enia, z marskoœci¹ w¹troby i chorobami nerek, gdy wskazane jest zastosowanie leków moczopêdnych o silnym i szybkim dzia³aniu. Leczenie nadciœnienia têtniczego. Lek stosuje siê
w leczeniu nadciœnienia têtniczego u doros³ych, g³ównie w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi. WP: Objawowe przerzuty w OUN - profilaktyka i leczenie wspomagaj¹ce (2) Pacjenci 75+
Polpharma

Furosemidum Polpharma: inj. [roztw.] 10 mg/ml
- 5 amp.
Furosemidum Polpharma: inj. [roztw.] 10 mg/ml
- 50 amp.

Rx 100%

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%
Rx-z 100%

Enfuvirtide

Gabacol:
Gabacol:
Gabacol:
Gabacol:
Gabacol:
Gabacol:

kaps. twarde 100 mg - 50 szt. u
kaps. twarde 100 mg - 100 szt. u
kaps. twarde 300 mg - 50 szt. u
kaps. twarde 300 mg - 100 szt. u
kaps. twarde 400 mg - 50 szt. u
kaps. twarde 400 mg - 100 szt. u

Gabapentin

Gabagamma 100: kaps. 100 mg - 100 szt. u
Gabapentin

32,00

Chema-Elektromet

Betamethasone + Fusidic acid

Fuzeon: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 90 mg/ml
- 60 fiol. prosz.+ 60 fiol. rozp.

17,70
29,50

Chema-Elektromet

Fusidic acid + Hydrocortisone acetate

Fusicutan plus: krem (1 mg+ 20 mg)/g - 1 tuba 30 g

X

Roche Registration

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%
100%
100%

X
X
X
X
X
X

Accord Healthcare

Rx 100%

17,83

Wörwag Pharma

100%

Rx R(1)

100% 20,66
Rx R(1)
7,39
S(2)
bezp³.
100% 49,40
Gabapentin Teva 300 mg: kaps. twarde 300 mg
Rx R(1)
3,20
- 100 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 65,84
Gabapentin Teva 400 mg: kaps. twarde 400 mg
Rx R(1)
3,20
- 100 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 98,76
Gabapentin Teva 600 mg: tabl. powl. 600 mg
Rx R(1)
3,56
- 100 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 131,88
Gabapentin Teva 800 mg: tabl. powl. 800 mg
Rx R(1)
4,89
- 100 szt. u
S(2)
bezp³.
Gabapentin (1) Padaczka oporna na leczenie WP: Ból inny ni¿ okreœlony w ChPL
- leczenie wspomagaj¹ce u chorych na nowotwory (2) Pacjenci 75+
W: Padaczka: gabapentyna jest wskazana jako lek wspomagaj¹cy w leczeniu napadów czêœciowych, które s¹ lub nie s¹ wtórnie uogólnione, u doros³ych i dzieci w wie-

Gabapentin Teva 100 mg: kaps. twarde 100 mg
- 100 szt. u

Gardasil: inj. [zaw.] 0,5 ml (1 daw.)
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml (+2 ig³y)

Gabitril®: tabl. powl. 5 mg - 50 szt. u
Gabitril®: tabl. powl. 10 mg - 50 szt. u
Gabitril®: tabl. powl. 15 mg - 50 szt. u

100% 94,40
R(1)
4,18
100% 186,85
Rx (1)
R
3,20
100% 277,43
Rx (1)
R
3,20

Rx

Galvenox: kaps. twarde 500 mg - 30 szt.
Galvenox: kaps. twarde 500 mg - 60 szt.
Galvenox: kaps. twarde 500 mg - 90 szt.

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Calcium dobesilate

Bayer

inj. do¿. [liof.] 50 mg/ml - 1 zest.
inj. do¿. [liof.] 0,5 g - 1 zest.
inj. do¿. [liof.] 2,5 g - 1 zest.
inj. do¿. [liof.] 10 g - 1 zest.

AntiD (Rh) immunoglobulin

Gamma® anty-HBs 200: inj. dom. [roztw.] 200 j.m.
- 1 amp.
Hepatitis B immunoglobulin

Ganfort®: krople do oczu [roztw.] (0,3 mg+ 5 mg)/ml
- 1 but. 3 ml

Baxter

Rx 100% 167,16
Rx 100% 298,87
Biomed Lublin

Rx 100% 288,30
Biomed Lublin

100%
Rx R(1)
S(2)

Rx 100% 339,88

Papillomavirus vaccines

MSD

100% 15,85
50%(1)
9,52
100% 30,30
Gasec® 20 Gastrocaps®: kaps. twarde 20 mg - 56 szt. Rx
(1)
50%
17,64
Omeprazole (1) W: Lek jest wskazany do stosowania w nastêpuj¹cych przypadkach. Doroœli: leczenie owrzodzenia dwunastnicy. Zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy. Leczenie choroby wrzodowej ¿o³¹dka. Zapobieganie nawrotom owrzodzenia ¿o³¹dka. W skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, terapia eradykacyjna Helicobacter pylori (H.pylori) w chorobie wrzodowej. Leczenie owrzodzeñ
¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ. Zapobieganie powstawaniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ u pacjentów nara¿onych na ryzyko ich wyst¹pienia. Leczenie refluksowego zapalenia
prze³yku. D³ugoterminowe leczenie podtrzymuj¹ce pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia prze³yku. Leczenie objawowe choroby refluksowej prze³yku. Leczenie zespo³u Zollingera-Ellisona. Dzieci powy¿ej 1 roku oraz o mc. ³10 kg: leczenie refluksowego zapalenia prze³yku. Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaœnej treœci ¿o³¹dkowej w chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ powy¿ej
4 lat: W skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywo³anego przez H. pylori. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.

Gasec® 20 Gastrocaps®: kaps. twarde 20 mg - 28 szt. Rx

Teva B.V.

Rx 100%

twarde 20 mg - 28 szt.
Omeprazole

Rx 100%
Rx 100%

Omeprazole

Rx 100%
Rx 100%

Ganirelix Gedeon Richter: inj. [roztw.] 0,25 mg/0,5 ml Rx-z 100% 95,42
- 1 amp.-strz. 0,5 ml
50%(1) 47,71
Ganirelix (1) Zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poni¿ej
40 roku ¿ycia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników w programach
wspomaganego rozrodu – refundacja do 3 cykli
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w zapobieganiu przedwczesnemu wzrostowi stê¿enia hormonu luteinizuj¹cego (ang. LH, luteinising hormone) u
kobiet poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników (ang. COH, controlled
ovarian hyperstimulation) w programach wspomaganego rozrodu (ang. ART, assisted reproduction techniques). W badaniach klinicznych ganireliks stosowano wraz z
rekombinowan¹ ludzk¹ folikulotropin¹ (ang. FSH, follicle stimulating hormone) lub
koryfolitropin¹ a, d³ugotrwa³ym stymulantem pêcherzyka jajnikowego.Gedeon Richter

X

X
X
Inpharm

Rx 100%
Rx 100%

14,83
21,36

Teva Pharmaceuticals Polska

Gastrografin: konc. do wlewów doustnych i
doodbytniczych (600 mg+ 100 mg)/ml - 1 but. 100 ml

Rx 100% 663,51

Natrii amidotrizoate + Meglumine amidotrizoate

Bayer

Gastrolit®: prosz. do przyg. roztw. 4150 mg - 15 sasz.
Rehydrating salts

X

Forfarm

Gasprid®: tabl. 10 mg - 30 szt.
Cisapride

X
Delfarma

Gasec® 20 Gastrocaps® - (IR): kaps. dojelitowe,
twarde 20 mg - 28 szt.
Gasec® 20 Gastrocaps® - (IR): kaps. dojelitowe,
twarde 20 mg - 56 szt.

Rx 100%

X

Teva Pharmaceuticals Polska

SD 100% 14,91
Fennel oil + Artichoke extract + Dandelion extract + Mint oil Polpharma

Gastrosan caps Trawienie: kaps. - 30 szt.

Gastrosan fix: zio³a do zaparzania (1 g+ 0,66 g+ 0,34 OTC 100%
g)/2 g - 20 szt.
Prep. z³o¿.

Gastrostad 20: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. u

8,21
Polpharma

Rx 100%

X

STADA Poland Sp. z o.o.

Rx 100%

X

STADA Poland Sp. z o.o.

100% 2835,00
B(1)
bezp³.
Fingolimod (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania jako lek modyfikuj¹cy przebieg
choroby w monoterapii wysoce aktywnej postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia
rozsianego w nastêpuj¹cych grupach pacjentów doros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y w
wieku 10 lat i starszych: pacjenci z wysok¹ aktywnoœci¹ choroby pomimo pe³nego i
w³aœciwego cyklu leczenia co najmniej 1 produktem leczniczym modyfikuj¹cym jej
przebieg (wyj¹tki i informacje o czasie trwania okresu wyp³ukiwania leku z organizmu (szczegó³y patrz ChPL) lub pacjenci z szybko rozwijaj¹c¹ siê, ciê¿k¹, rzutowo-remisyjn¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego, definiowan¹ jako 2 lub wiêcej
rzutów powoduj¹cych niesprawnoœæ w ci¹gu 1 roku oraz 1 lub wiêcej zmian ulegaj¹cych wzmocnieniu po podaniu gadolinu w obrazach MRI mózgu lub znacz¹ce
zwiêkszenie liczby zmian T2-zale¿nych w porównaniu z wczeœniejszym, ostatnio
Bausch Health
wykonywanym badaniem MRI.

Gaxenim: kaps. twarde 0,5 mg - 28 szt.

41,12
8,92
bezp³. tGazyvaro: inf. [konc. do przyg. roztw.] 1000 mg

Bimatoprost + Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Obni¿anie ciœnienia wewn¹trzga³kowego u pacjentów z jaskr¹ otwartego k¹ta
lub nadciœnieniem wewn¹trzga³kowym, u których nie nastêpuje dostateczna odpowiedŸ na stosowane miejscowo b-blokery lub analogi prostaglandyn.
Allergan

X
MSD

tGardasil® 9: inj. [zaw.] 0,5 ml (1 daw.)
- 1 amp.-strzyk. (+2 ig³y)

100%
X Pantoprazole
100%
X Gastrostad 40: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. u
100% 572,40 Pantoprazole
100%
X

Immunoglobulin normal human

Gamma® anty-D 50: inj. dom. [roztw.] 50 µg/ml
- 1 amp.
Gamma® anty-D 150: inj. dom. [roztw.] 150 µg/ml
- 1 amp.

Papillomavirus vaccines

30,00 Omeprazole
56,06 Gasprid®: tabl. 5 mg - 30 szt.

Rx

Rx
Rx
Rx
Rx

SERB

Rx 100%

Gasec® 20 Gastrocaps® - (IR): kaps. dojelitowe,
twarde 20 mg - 28 szt.
Galena
Gasec® 20 Gastrocaps® - (IR): kaps. dojelitowe,
19,40 twarde 20 mg - 56 szt.

100% 67,87
30%(1) 53,30
100% 133,59
Rx
Galvus®: tabl. 50 mg - 56 szt.
30%(1) 104,46
Vildagliptin (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metformin¹: cukrzyca typu 2 u
pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w
monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c >7%
(przez co najmniej 3 miesi¹ce)
W: Wildagliptyna jest wskazana do stosowania jako uzupe³nienie diety i æwiczeñ fizycznych w celu poprawy kontroli glikemii u osób doros³ych z cukrzyc¹ typu 2: w monoterapii u pacjentów, u których metformina jest nieodpowiednia z powodu
wystêpowania przeciwwskazañ lub nietolerancji; w skojarzeniu z innymi produktami
leczniczymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy, w tym z insulin¹, gdy produkty te nie
zapewniaj¹ wystarczaj¹cej kontroli glikemii (dostêpne dane o ró¿nych terapiach
skojarzonych, patrz ChPL).
Novartis Europharm Limited

Gammagard® S/D:
Gammagard® S/D:
Gammagard® S/D:
Gammagard® S/D:

Gentamicin sulphate

15,00

Galena

Galvus®: tabl. 50 mg - 28 szt.

Rx 100% 193,00
Rx 100% 115,99
Rx 100% 359,30

X Gasec® 20 Gastrocaps® - (IR): kaps. dojelitowe,

100% 67799,4
3
Rx-z
tGalafold: kaps. twarde 123 mg - 14 szt.
B(1)
bezp³.
Migalastat hydrochloride (1) Program lekowy: leczenie choroby Fabry’ego
W: Preparat jest wskazany do d³ugotrwa³ego leczenia osób doros³ych i m³odzie¿y w
wieku 16 lat i powy¿ej z potwierdzonym rozpoznaniem choroby Fabry’ego (niedobór
a-galaktozydazy A) z wra¿liw¹ mutacj¹.
Amicus Therapeutics

42,00 Galpent: tabl. 100 mg - 30 szt.
Sun Farm Pentaerithrityl tetranitrate

16,69
3,42
S(2)
bezp³.
100% 46,00
Gabapentin Aurovitas: kaps. twarde 300 mg
Rx R(1)
3,20
- 100 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 59,84
Gabapentin Aurovitas: kaps. twarde 400 mg
Rx R(1)
3,20
- 100 szt. u
S(2)
bezp³.
Gabapentin (1) Padaczka oporna na leczenie WP: Ból inny ni¿ okreœlony w ChPL
- leczenie wspomagaj¹ce u chorych na nowotwory (2) Pacjenci 75+
W: Produkt wskazany jest jako lek wspomagaj¹cy w leczeniu napadów czêœciowych, tak¿e wtórnie uogólnionych, u doros³ych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Lek
wskazany jest do stosowania w monoterapii napadów czêœciowych, tak¿e wtórnie
uogólnionych, u doros³ych i m³odzie¿y w wieku 12 lat i starszych. Lek wskazany jest
do stosowania w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, np. bolesnej neuropatii cukrzycowej i nerwobólu po przebytym pó³paœcu u doros³ych.
Aurovitas

Gabapentin Aurovitas: kaps. twarde 100 mg
- 100 szt. u

100% 45,44
Rx R(1)
3,20
S(2)
bezp³.
Gabapentin (1) Padaczka oporna na leczenie WP: Ból inny ni¿ okreœlony w ChPL
- leczenie wspomagaj¹ce u chorych na nowotwory (2) Pacjenci 75+
W: Padaczka. Gabapentyna jest wskazana jako lek wspomagaj¹cy w leczeniu napadów czêœciowych z napadami wtórnie uogólnionymi lub bez nich u doros³ych i
dzieci w wieku 6 lat i starszych. Gabapentyna wskazana jest do stosowania w monoterapii napadów czêœciowych z napadami wtórnie uogólnionymi lub bez nich u doros³ych i m³odzie¿y w wieku 12 lat i starszej. Leczenie obwodowego bólu
neuropatycznego. Gabapentyna wskazana jest do stosowania w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, np. bolesnej neuropatii cukrzycowej i nerwobólu po
przebytym pó³paœcu u doros³ych.
Delfarma

Gabapentin Teva - (IR): kaps. twarde 300 mg
- 100 szt. u

Tiagabine (1) Padaczka oporna na leczenie
W: Tiagabina jako lek przeciwpadaczkowy stosowana jest w leczeniu skojarzonym
z innymi lekami przeciwpadaczkowymi napadów czêœciowych lub czêœciowych
wtórnie uogólnionych, które nie poddawa³y siê leczeniu po zastosowaniu innych leków przeciwpadaczkowych. Lek mo¿na podawaæ tylko doros³ym i dzieciom powy¿ej
Teva Pharmaceuticals Polska
18,01 12 lat.

Polpharma

Fusidic acid

Fusacid® H: krem (20 mg+ 10 mg)/g - 1 op. 20 g

Garamycin: g¹bka 5x20x0,5 cm - 1 szt.
Garamycin: g¹bka 5x5x0,5 cm - 1 szt.
Garamycin: g¹bka 10x10x0,5 cm - 1 szt.

Gadovist 1,0: roztw. 604,72 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 5 ml Rx 100%
Rx 100% 158,08 Gadobutrol

Furosemide

Fusacid®: krem 20 mg/g - 1 tuba 5 g
Fusacid®: krem 20 mg/g - 1 tuba 20 g

ku 6 lat i starszych. Gabapentyna jest wskazana w monoterapii napadów
czêœciowych, które s¹ lub nie s¹ wtórnie uogólnione, u doros³ych i m³odzie¿y w wieku 12 lat i starszej. Obwodowy ból neuropatyczny: gabapentyna jest wskazana w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, np. bolesnej neuropatii cukrzycowej
Teva Pharmaceuticals Polska
oraz nerwobólu po przebytym pó³paœcu u doros³ych.
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Rx-z

100% 12077,10
B(1)
bezp³.
Obinutuzumab (1) Program lekowy: leczenie ch³oniaków z³oœliwych, Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki limfocytowej obinutuzumabem
W: Przewlek³a bia³aczka limfocytowa (PBL). Produkt leczniczy w skojarzeniu z chlorambucylem jest wskazany do stosowania u doros³ych z wczeœniej nieleczon¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹ (PBL), u których z powodu chorób wspó³istniej¹cych
nie nale¿y stosowaæ leczenia opartego na pe³nej dawce fludarabiny. Ch³oniak grudkowy (ang. FL). Produkt leczniczy podawany w skojarzeniu z chemioterapi¹, a nastêpnie w monoterapii w leczeniu podtrzymuj¹cym u pacjentów, u których wyst¹pi³a
odpowiedŸ na leczenie, jest wskazany do stosowania u wczeœniej nieleczonych pacjentów z zaawansowanym ch³oniakiem grudkowym. Produkt leczniczy podawany
w skojarzeniu z bendamustyn¹, a nastêpnie w monoterapii w leczeniu podtrzymuj¹cym jest wskazany w leczeniu pacjentów z ch³oniakiem grudkowym (FL), u których
nie wyst¹pi³a odpowiedŸ na leczenie lub u których podczas leczenia lub maks. do 6
m-cy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawieraj¹cym rytuksymab, wyRoche Registration
st¹pi³a progresja choroby.

- 1 fiol. 40 ml

Rx-z
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LEKsykon - Receptariusz

G-BIO

100% 36,34 Genotropin® 36: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
WM 30%(1) 10,90 36 j.m. (12 mg) - 1 fiol. 2-kom. (+ rozp.)
R(2)
3,20 Genotropin® 36: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wy- 36 j.m. (12 mg) - 5 wstrzyk. GoQuick

Rx 100% 1136,70 Gentamicin B. Braun: inf. [roztw.] 1 mg/ml
- 10 but. 80 ml
100% 5183,64 Gentamicin B. Braun: inf. [roztw.] 3 mg/ml
Rx (1)
B
bezp³. - 10 but. 120 ml
magaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za po- Somatropin (1) Leczenie ciê¿kiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów doro- Gentamicin B. Braun: inf. [roztw.] 3 mg/ml
moc¹ pompy insulinowej
Pharm Supply s³ych oraz u m³odzie¿y po zakoñczeniu terapii promuj¹cej wzrastanie, Program le- - 10 but. 80 ml
leczenie dzieci z zespo³em Prader-Willi, Program lekowy: leczenie niskoro- Gentamicin sulphate
Rx 100% 28,00 kowy:
Gebetil: krem (0,5 mg+ 1 mg)/g - 1 tuba 30 g
s³ych dzieci z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek (PNN), Program lekowy: leczenie niRx 100% 28,00 skoros³ych dzieci z somatropinow¹ niedoczynnoœci¹ przysadki, Program lekowy: leGebetil: maœæ (0,5 mg+ 1 mg)/g - 1 tuba 30 g
Gentamicin WZF 0,3%: krople do oczu [roztw.]
Gentamicin sulphate + Betamethasone dipropionate
Sun Farm czenie niskoros³ych dzieci z zespo³em Turnera (ZT)
W: Dzieci. Zaburzenia wzrostu zwi¹zane z niewystarczaj¹cym wydzielaniem hor- 3 mg/ml - 1 but. 5 ml

G-BIO: test paskowy - 50 szt.

100% 1132,87 monu wzrostu, z zespo³em Turnera lub przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek. ZaburzeB(1)
bezp³. nia wzrostu (obecny wzrost poni¿ej -2,5 SD i wzrost standaryzowany wzrostem
rodziców poni¿ej -1 SD) u dzieci z upoœledzeniem wzrastania wewn¹trzmacicznego
Gefitinib (1) Chemioterapia ICD-10: C.80.
(SGA), mas¹ urodzeniow¹ i/lub d³ugoœci¹ urodzeniow¹ poni¿ej -2 SD, które nie odW: Produkt jest wskazany w monoterapii leczenia doros³ych pacjentów z niedrobno- robi³y niedoboru wzrostu (HV SD poni¿ej 0 w ostatnim roku) do ukoñczenia 4 r¿. lub
komórkowym rakiem p³uca (NDRP), miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, póŸniej. Zespó³ Pradera-Willego w celu zwiêkszenia wzrostu i poprawy budowy ciaz aktywuj¹c¹ mutacj¹.
Accord Healthcare ³a (zmniejszenie masy tkanki t³uszczowej). Rozpoznanie zespo³u Pradera-Willego
100% 907,20 powinno byæ potwierdzone przez odpowiednie badania genetyczne. Doroœli. Terapia zastêpcza u osób doros³ych z wyraŸnym niedoborem hormonu wzrostu. Ciê¿ki
Rx-z (1)
Gefitinib Alvogen: tabl. powl. 250 mg - 30 szt.
B
bezp³. niedobór hormonu wzrostu w wieku doros³ym definiuje siê na podstawie stwierdzonej patologii podwzgórzowo-przysadkowej i stwierdzonego niedoboru co najmniej
Gefitinib (1) Chemioterapia ICD-10: C.80.
W: Produkt jest wskazany w monoterapii leczenia doros³ych pacjentów z niedrobno- jednego hormonu przysadkowego innego ni¿ prolaktyna. U pacjentów z tym zaburkomórkowym rakiem p³uca (NDRP), miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zeniem nale¿y wykonaæ jeden dynamiczny test diagnostyczny w celu rozpoznania
z aktywuj¹c¹ mutacj¹.
Alvogen lub wykluczenia niedoboru hormonu wzrostu. U pacjentów z izolowanym niedoborem GH o pocz¹tku w wieku dzieciêcym (brak objawów choroby podwzgórzoRx-z 100%
Gefitinib Genoptim: tabl. powl. 250 mg - 30 szt.
X wo-przysadkowej i bez radioterapii czaszki w wywiadzie) zaleca siê
Gefitinib
Synoptis Pharma przeprowadzenie dwóch testów dynamicznych, z wyj¹tkiem chorych z niskim stê¿eniem IGF-I (<2 SD), u których mo¿na rozwa¿yæ wykonanie tylko jednego testu. NaRx-z 100%
Gefitinib Krka: tabl. powl. 250 mg - 30 szt.
X le¿y œciœle przestrzegaæ kryteriów oceny wyniku testu dynamicznego.
Pfizer
Gefitinib
Krka
100% 35,44
Rx-z 100%
Gefitinib Mylan: tabl. powl. 250 mg - 30 szt.
X GensuCare: test paskowy - 50 szt.
WM 30%(1) 10,63
Gefitinib
Mylan
R(2)
3,20
100% 1134,00 Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wyRx-z (1)
Gefitinib Sandoz: tabl. powl. 250 mg - 30 szt.
magaj¹ce
co
najmniej
3
wstrzykniêæ
insuliny
na
dobê
oraz
terapia
cukrzycy
za
poB
bezp³.
moc¹ pompy insulinowej
Bioton
Gefitinib (1) Chemioterapia ICD-10: C.80.
W: Produkt jest wskazany w monoterapii u doros³ych pacjentów z niedrobnokomór- Gensulin M30 (30/70): inj. zawiesina [M30] 100 j.m./ml Rx 100% 65,34
kowym rakiem p³uca (NDRP) miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z akty- - 1 fiol. 10 ml
wuj¹c¹ mutacj¹ EGFR-TK.
Sandoz GmbH
100% 98,93
Gemcitabinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.] Lz 100% 18,71 Gensulin M30 (30/70): inj. zawiesina [M30] 100 j.m./ml Rx C(1) bezp³.
100 mg/ml - 1 fiol. 2 ml u
B(1)
bezp³. - 5 wk³. 3 ml
R(2)
7,05
Gemcitabinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.] Lz 100%
S(3)
bezp³.
X
100 mg/ml - 1 fiol. 15 ml u
100% 183,13
Gemcitabinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.] Lz 100% 170,10 Gensulin M30 (30/70): inj. zawiesina [M30] 100 j.m./ml
C(1)
bezp³.
(1)
Rx
100 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u
B
bezp³. - 10 wk³. 3 ml
R(2)
8,00
Gemcitabinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.] Lz 100% 85,05
S(3)
bezp³.
(1)
100 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
B
bezp³.
100% 98,93
Gemcitabine (1) Chemioterapia ICD-10: C.28.
C(1)
bezp³.
Gensulin
M40
(40/60):
inj.
zawiesina
[M40]
100
j.m./ml
W: Gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyn¹ wskazana jest w leczeniu pacjentów z
Rx (2)
R
7,05
rakiem pêcherza moczowego miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami. Gem- - 5 wk³. 3 ml
(3)
cytabina wskazana jest w leczeniu pacjentów z gruczolakorakiem trzustki miejscoS
bezp³.
wo zaawansowanym lub z przerzutami. Gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyn¹,
100% 183,13
wskazana jest jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP) w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzuta- Gensulin M40 (40/60): inj. zawiesina [M40] 100 j.m./ml
C(1)
bezp³.
Rx
mi. U pacjentów w podesz³ym wieku lub pacjentów o stopniu sprawnoœci 2 mo¿na - 10 wk³. 3 ml
R(2)
8,00
rozwa¿yæ stosowanie gemcytabiny w monoterapii. Gemcytabina w skojarzeniu z
S(3)
bezp³.
karboplatyn¹ wskazana jest w leczeniu pacjentek z nab³onkowym rakiem jajnika w
stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu chemiot100% 102,51
erapii I rzutu opartej na zwi¹zkach platyny i co najmniej 6-miesiêcznym okresie bez
(1)
bezp³.
nawrotu. Gemcytabina w skojarzeniu z paklitakselem wskazana jest w leczeniu pa- Gensulin M50 (50/50): inj. zawiesina [M50] 100 j.m./ml Rx C
cjentów z nawrotem miejscowym raka piersi niekwalifikuj¹cym siê do leczenia oper- - 5 wk³. 3 ml
R(2)
10,63
acyjnego lub z przerzutami, u których wyst¹pi³ nawrót po uzupe³niaj¹cej lub
S(3)
bezp³.
neoadiuwantowej chemioterapii. Wczeœniejsza chemioterapia powinna zawieraæ
100% 183,13
antracykliny, chyba ¿e istniej¹ kliniczne przeciwwskazania do ich stosowania.
Accord Healthcare
Gensulin M50 (50/50): inj. zawiesina [M50] 100 j.m./ml Rx C(1) bezp³.
Lz 100%
Gemliquid: inf. [konc.] 10 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u
- - 10 wk³. 3 ml
R(2)
8,00
Lz 100%
Gemliquid: inf. [konc.] 10 mg/ml - 1 fiol. 50 ml u
S(3)
bezp³.
Lz 100%
Gemliquid: inf. [konc.] 10 mg/ml - 1 fiol. 100 ml u
- Insulin human/Insulin isophanic human (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca
Gemcitabine
Ebewe Pharma GmbH (3) Pacjenci 75+
W: Leczenie pacjentów z cukrzyc¹, którzy wymagaj¹ stosowania insuliny w celu
100% 28,35 utrzymania prawid³owego metabolizmu glukozy. Cukrzyca u kobiet w ci¹¿y. Bioton
Gemsol: inf. [konc. do przyg. roztw.] 40 mg/ml
Lz (1)
- 1 fiol. 5 ml u
B
bezp³. Gensulin N: inj. [zaw.] 100 j.m./ml - 1 fiol. 10 ml
Rx 100% 65,34
100% 107,73
Gemsol: inf. [konc. do przyg. roztw.] 40 mg/ml
100% 102,51
Lz (1)
- 1 fiol. 25 ml u
B
bezp³.
C(1)
bezp³.
Rx
Gensulin
N:
inj.
[zaw.]
100
j.m./ml
5
wk³.
3
ml
100%
215,46
Gemsol: inf. [konc. do przyg. roztw.] 40 mg/ml
R(2)
10,63
Lz (1)
- 1 fiol. 50 ml u
B
bezp³.
S(3)
bezp³.
Gemsol: inf. [konc. do przyg. roztw.] 40 mg/ml
100% 183,13
Lz 100%
- 5 fiol. 5 ml u
C(1)
bezp³.
Gemcitabine (1) Chemioterapia ICD-10: C.28.
Rx (2)
Gensulin N: inj. [zaw.] 100 j.m./ml - 10 wk³. 3 ml
R
8,00
W: Gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyn¹ wskazana jest w leczeniu raka pêcher(3)
za moczowego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami. Gemcytabina
S
bezp³.
wskazana jest w leczeniu pacjentów z gruczolakorakiem trzustki miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami. Gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyn¹, wskaza- Insulin isophanic human (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
na jest jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem W: Leczenie pacjentów z cukrzyc¹, którzy wymagaj¹ stosowania insuliny w celu
p³uca (NDRP) w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami. U pacjen- utrzymania prawid³owego metabolizmu glukozy. Cukrzyca u kobiet w ci¹¿y. Bioton
tów w podesz³ym wieku lub pacjentów o stanie sprawnoœci 2 mo¿na rozwa¿yæ sto- Gensulin R: inj. [roztw.] 100 j.m./ml - 1 fiol. 10 ml
Rx 100% 65,34
sowanie gemcytabiny w monoterapii. Gemcytabina w skojarzeniu z karboplatyn¹
100% 102,51
wskazana jest w leczeniu pacjentek z nab³onkowym rakiem jajnika w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu chemioterapii I rzutu
C(1)
bezp³.
Rx (2)
opartej na zwi¹zkach platyny i co najmniej 6-miesiêcznym okresie bez nawrotu. Gensulin R: inj. [roztw.] 100 j.m./ml - 5 wk³. 3 ml
R
10,63
Gemcytabina w skojarzeniu z paklitakselem wskazana jest w leczeniu pacjentów z
S(3)
nawrotem miejscowym raka piersi niekwalifikuj¹cym siê do leczenia operacyjnego
bezp³.
lub z przerzutami, po niepowodzeniu chemioterapii antracyklinami, lub w przypadku
100% 183,13
przeciwwskazañ do ich stosowania.
Ebewe Pharma GmbH
C(1)
bezp³.
Rx (2)
Gensulin R: inj. [roztw.] 100 j.m./ml - 10 wk³. 3 ml
Genotropin® 16: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Rx 100% 504,74
R
8,00
16 j.m. (5,3 mg) - 1 fiol. 2-kom. (+ rozp.)
(3)
S
bezp³.
100% 2289,33
Genotropin® 16: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Rx (1)
Insulin human (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
16 j.m. (5,3 mg) - 5 wstrzyk. GoQuick
B
bezp³. W: Leczenie pacjentów z cukrzyc¹, którzy wymagaj¹ stosowania insuliny w celu
utrzymania prawid³owego metabolizmu glukozy. Cukrzyca u kobiet w ci¹¿y. Bioton

Gefitinib Accord: tabl. powl. 250 mg - 30 szt.

Rx-z

Rx 100%

56,90

Rx 100%

86,38

Rx 100%

66,73

Aesculap Chifa

100%

8,61
4,31
S(2)
bezp³.
Gentamicin sulphate (1) W: Bakteryjne ostre i przewlek³e zapalenia spojówek,
krawêdzi powiek, woreczka ³zowego. Zapalenia i owrzodzenia rogówki spowodowane przez bakterie wra¿liwe na gentamycynê. Preparat jest stosowany profilaktycznie przed i po zabiegach chirurgicznych na ga³ce ocznej. (2) Pacjenci 75+

Rx 50%(1)

Polfa Warszawa

Gentamycin Krka: inf./inj. [roztw.] 40 mg/ml
- 10 amp. 1 ml
Gentamycin Krka: inf./inj. [roztw.] 40 mg/ml
- 10 amp. 2 ml

Rx 100%

10,06

Rx 100%

19,18

Gentamicin sulphate

Krka

100%
6,93
Rx
Gerdin 20 mg: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. u
50%(1)
3,77
Pantoprazole (1) W: Doroœli i m³odzie¿ w wieku 12 lat i powy¿ej. Objawowa postaæ
choroby refluksowej prze³yku. D³ugotrwa³e leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia prze³yku. Doroœli. Zapobieganie owrzodzeniom ¿o³¹dka i dwunastnicy wywo³anym stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy zwiêkszonego ryzyka, wymagaj¹cych
d³ugotrwa³ego stosowania NLPZ. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci
poni¿ej 2 r¿.
S Lab
100% 13,00
50%(1)
6,67
Pantoprazole (1) W: Doroœli i m³odzie¿ w wieku 12 lat i powy¿ej. Refluksowe zapalenie prze³yku. Doroœli. Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ wywo³an¹ przez H. pylori. Choroba wrzodowa ¿o³¹dka i/lub dwunastnicy. Zespó³ Zollingera-Ellisona oraz
inne stany chorobowe zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.
WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
S Lab

Gerdin 40 mg: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. u

Rx

Gerocilan: tabl. powl. 5 mg - 28 st.
Gerocilan: tabl. powl. 20 mg - 4 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Tadalafil

Gerodaza: inj. [prosz. do przyg. zaw.] 25 mg/ml
- 1 fiol. 100 mg u

77,80
46,10

G.L. Pharma GmbH

Rx-z

100% 430,92
B(1)
bezp³.

Azacitidine (1) Chemioterapia ICD-10: C.69.a.; 69.b.
W: Azacytydyna jest wskazana do leczenia pacjentów doros³ych, niekwalifikuj¹cych
siê do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. HSCT), z: zespo³ami mielodysplastycznymi (ang. MDS) o poœrednim i wysokim ryzyku, zgodnie z
Miêdzynarodowym Punktowym Systemem Rokowniczym (ang. IPSS), przewlek³¹
bia³aczk¹ mielomonocytow¹ (ang. CMML) z od 10 % do 29 % blastów w szpiku, bez
choroby mieloproliferacyjnej, ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) z 20 % do 30 %
blastów i wieloliniow¹ dysplazj¹, zgodnie z klasyfikacj¹ Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), AML z >30 % blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacj¹ WHO.
G.L. Pharma GmbH

100% 5346,66
B(1)
bezp³.
Fingolimod (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
W: Lek jest wskazany do stosowania w monoterapii do modyfikacji przebiegu choroby w ustêpuj¹co-nawracaj¹cej postaci stwardnienia rozsianego o du¿ej aktywnoœci
w nastêpuj¹cych grupach pacjentów: pacjenci z wysok¹ aktywnoœci¹ choroby pomimo leczenia interferonem-b. Tych pacjentów mo¿na zdefiniowaæ jako osoby, u których nie nast¹pi³a odpowiedŸ na pe³en, w³aœciwy cykl (zwykle przynajmniej roczny)
leczenia interferonem-b. U pacjentów powinien wyst¹piæ co najmniej 1 rzut choroby
w ci¹gu ostatniego roku leczenia i co najmniej 9 hiperintensywnych zmian T2 w obrazach MRI czaszki lub co najmniej 1 zmiana ulegaj¹ca wzmocnieniu po podaniu
gadolinu. „Pacjenta niereaguj¹cego na leczenie” mo¿na równie¿ zdefiniowaæ jako
pacjenta z niezmienion¹ lub zwiêkszona czêstoœci¹ rzutów lub z ciê¿kimi rzutami w
porównaniu z poprzednim rokiem; lub pacjenci z szybko rozwijaj¹c¹ siê, ciê¿k¹, ustêpuj¹co-nawracaj¹c¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego, definiowan¹ jako 2 lub wiêcej rzutów powoduj¹cych niesprawnoœæ w ci¹gu 1-go roku oraz 1 lub wiêcej zmian
ulegaj¹cych wzmocnieniu po podaniu gandolinu w obrazach MRI mózgu lub znacz¹ce zwiêkszenie liczby zmian T2 w porównaniu z wczeœniejszym, ostatnio wykonywanym badaniem MRI.
Novartis Europharm Limited

tGilenya: kaps. twarde 0,5 mg - 28 szt.

Rx-z

Ginoring®: system terapeutyczny dopochwowy
(120 µg+ 15 µg)/24 h - 1 szt.
Ginoring®: system terapeutyczny dopochwowy
(120 µg+ 15 µg)/24 h - 3 szt.

Rx 100%

Etonogestrel + Ethinylestradiol

37,80

Rx 100% 109,52
Exeltis Poland Sp. z o.o.

100% 8334,90
B(1)
bezp³.
100% 8334,90
Rx-z (1)
tGiotrif: tabl. powl. 30 mg - 28 szt.
B
bezp³.
100% 8334,90
Rx-z (1)
tGiotrif: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
B
bezp³.
Afatinib (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
W: Produkt leczniczy, stosowany w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów nieleczonych wczeœniej lekami z grupy inhibitorów kinazy tyrozynowej receptora naskórkowego czynnika wzrostu (TKI EGFR) z miejscowo
zaawansowanym lub z przerzutami niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP) z
aktywuj¹c¹ mutacj¹ (mutacjami) EGFR; z miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami NDRP o histologii p³askonab³onkowej z progresj¹ podczas lub po zakoñczeniu chemioterapii opartej na zwi¹zku platyny.
Boehringer Ingelheim

tGiotrif: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.

Rx-z

Gisartan: tabl. 80/12,5 mg - 28 szt.

Rx 30%(1) 17,16

100%
S(2)

29,77
bezp³.

LEKsykon - Receptariusz

100%

100%

29,77

Rx 30%(1) 17,16 Glikuron: tabl. o przed³. uwalnianiu 60 mg - 30 szt. u

Gisartan: tabl. 80/25 mg - 28 szt.

S(2)
bezp³.
Telmisartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego. Dawka 40/12,5 mg i dawka 80/12,5 mg. Z³o¿ony produkt leczniczy
jest wskazany do stosowania u osób doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest
kontrolowane w sposób wystarczaj¹cy po zastosowaniu samego telmisartanu.
Dawka 80/25 mg. Z³o¿ony produkt leczniczy (zawieraj¹cy telmisartan w dawce 80
mg i hydrochlorotiazyd w dawce 25 mg) jest wskazany do stosowania u osób doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest kontrolowane w wystarczaj¹cy sposób
produktem w dawce 80/12,5 mg (zawieraj¹cym telmisartan w dawce 80 mg i hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg) lub u osób doros³ych, które wczeœniej by³y ustabilizowane za pomoc¹ telmisartanu i hydrochlorotiazydu podawanych osobno. (2) Pacjenci 75+
Teva Pharmaceuticals Polska
100% 180550,58
B(1)
bezp³.
Givosiran (1) Program lekowy: leczenie chorych na ostr¹ porfiriê w¹trobow¹ (ahp)
u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12
W: Produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu ostrej porfirii w¹trobowej (ang.
AHP) u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat.
Alnylam Netherlands B.V.

tGivlaari: inj. [roztw.] 189 mg/ml - 1 fiol. 1 ml

Rx-z

100% 75,02
B(1)
19,65
Exemestane (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i
HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych ni¿ w ChPL
W: Lek jest przeznaczony do uzupe³niaj¹cego leczenia raka piersi u kobiet po menopauzie w przypadku inwazyjnego wczesnego raka piersi, w którego komórkach
wykryto obecnoœæ receptorów estrogenowych, po 2-3 latach pocz¹tkowego leczenia uzupe³niaj¹cego tamoksyfenem. Produkt jest przeznaczony do leczenia przypadków zaawansowanego raka piersi u kobiet w okresie naturalnego lub wywo³anego
leczeniem stanu po menopauzie, u których choroba uleg³a postêpowi mimo podawania antyestrogenów. Nie wykazano skutecznoœci podawania eksemestanu pacjentkom, u których w komórkach guza nie wykryto receptorów estrogenowych.

Glandex: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u

Rx

Glibenese GITS®: tabl. o przed³. uwalnianiu 5 mg
- 30 szt.
Glibenese GITS®: tabl. o przed³. uwalnianiu 10 mg
- 30 szt.

Rx 100%

11,01

Rx 100%

45,72

100%
R(1)
S(2)
100%
R(1)
S(2)
100%
R(1)
S(2)
100%
R(1)
S(2)

5,32
4,40
bezp³.
10,61
5,58
bezp³.
15,44
7,89
bezp³.
18,49
8,43
bezp³.

Hasco-Lek SA

Glipizide

Pfizer

Glibetic 1 mg: tabl. 1 mg - 30 szt.

Rx

Glibetic 2 mg: tabl. 2 mg - 30 szt.

Rx

Glibetic 3 mg: tabl. 3 mg - 30 szt.

Rx

Glibetic 4 mg: tabl. 4 mg - 30 szt.

Rx

Glimepiride (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 75+
W: W leczeniu cukrzycy typu 2, gdy dieta, æwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie mc.
nie s¹ wystarczaj¹co skuteczne.
Polpharma
100%

Gliclada®: tabl. o przed³. uwalnianiu 90 mg - 30 szt.

Rx R(1)

23,60
16,05
bezp³.

S(2)
Gliclazide (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 75+
W: Cukrzyca insulinoniezale¿na (typ II) u osób doros³ych, kiedy przestrzeganie diety, æwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie masy cia³a nie wystarczaj¹ do utrzymania
prawid³owego stê¿enia glukozy we krwi.
Krka
100%

Gliclada®: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 30 mg - 60 szt.

Gliclada®: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 30 mg - 90 szt.

Gliclada®: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 60 mg - 30 szt.

Gliclada®: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 60 mg - 60 szt.

Rx R(1)
S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)

Glikuron: tabl. o przed³. uwalnianiu 60 mg - 60 szt. u

Rx R(1)
S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)

11,88
6,85
bezp³.
23,04
12,98
bezp³.

Gliclazide Zentiva: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 60 mg
- 30 szt.

Rx 100%

Gliclazide

Glimepiride

Rx 100%
Rx 100%

GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A: test paskowy
- 50 szt.

100%

37,03

WM 30%(1) 11,11

R(2)
3,20
Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wymagaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za pomoc¹ pompy insulinowej
Disphar International

100% 38,33
Gliclazide (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 75+
®
WM 30%(1) 11,97
W: Cukrzyca insulinoniezale¿na (typu 2) u doros³ych, u których nie uzyskano kon- Glucomaxx : test paskowy - 50 szt.
troli glikemii mimo leczenia dietetycznego, aktywnoœci fizycznej i zmniejszenia mc.
R(2)
3,87
Orion Corporation
Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wy100%
4,37 magaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za pomoc¹ pompy insulinowej
Genexo
Rx R(1)
GlimeHEXAL 1: tabl. 1 mg - 30 szt.
3,45
100%
5,36
S(2)
bezp³.
®
Rx R(1)
4,88
100%
8,61 Glucophage 500 mg: tabl. powl. 500 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Rx R(1)
GlimeHEXAL 2: tabl. 2 mg - 30 szt.
3,58
®
Rx 100%
X
S(2)
bezp³. Glucophage 500 mg: tabl. powl. 500 mg - 100 szt.
100%
7,78
100% 12,67
®
Rx R(1)
4,72
Rx R(1)
GlimeHEXAL 3: tabl. 3 mg - 30 szt.
5,12 Glucophage 850 mg: tabl. powl. 850 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
S(2)
bezp³.
100% 13,47
100% 16,41
®
Rx R(1)
4,16
Rx R(1)
GlimeHEXAL 4: tabl. 4 mg - 30 szt.
6,40 Glucophage 850 mg: tabl. powl. 850 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³.
S(2)
bezp³.
100%
8,21
100% 24,18
(1)
®
4,05
Rx R(1)
GlimeHEXAL 6: tabl. 6 mg - 30 szt.
9,60 Glucophage 1000 mg: tabl. powl. 1000 mg - 30 szt. Rx R
S(2)
bezp³.
S(2)
bezp³.
®
Glucophage 1000 mg: tabl. powl. 1000 mg - 60 szt. Rx 100%
X
Glimepiride (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2, gdy samo zastosowanie diety, æwiczeñ fizycznych i Metformin hydrochloride (1) Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przyzmniejszenie masy cia³a jest niewystarczaj¹ce.
Sandoz GmbH padkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹, gdy za pomoc¹
Rx 100%
Glimepiride Accord: tabl. 1 mg - 30 szt.
X œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owego
Rx 100%
Glimepiride Accord: tabl. 2 mg - 30 szt.
X stê¿enia glukozy we krwi. U doros³ych produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliRx 100%
Glimepiride Accord: tabl. 3 mg - 30 szt.
X n¹. U dzieci w wieku od 10 lat i m³odzie¿y produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany w
Rx 100%
Glimepiride Accord: tabl. 4 mg - 30 szt.
X monoterapii lub w skojarzeniu z insulin¹. U doros³ych pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 i
Glimepiride
Accord Healthcare nadwag¹ leczonych metformin¹, jako lekiem pierwszego rzutu w razie nieskutecznoœci diety wykazano zmniejszenie powik³añ cukrzycy.
Merck
Rx 100%
Glimepiride Aurovitas : tabl. 2 mg - 30 szt.
X
100%
8,94
Rx 100%
Glimepiride Aurovitas : tabl. 3 mg - 30 szt.
X Glucophage® XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg
Rx R(1)
8,46
Rx 100%
Glimepiride Aurovitas : tabl. 4 mg - 30 szt.
X - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Glimepiride
Aurovitas
100% 18,56
100% 11,46 Glucophage® XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg
Rx R(1) 14,40
(1)
Rx R
Glipizide BP: tabl. 5 mg - 30 szt.
10,54 - 60 szt.
S(2)
bezp³.
S(2)
bezp³.
100% 13,41
Glipizide (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 75+
Glucophage® XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg
Rx R(1) 11,09
W: Cukrzyca typu 2. (insulinoniezale¿na) w przypadkach, gdy w³aœciwego stê¿enia - 30 szt.
glukozy we krwi nie mo¿na uzyskaæ za pomoc¹ odpowiedniej diety i wysi³ku fizycznS(2)
bezp³.
ego.
Galena
100% 27,56
®
Rx 100%
Glitoprel: tabl. 1 mg - 30 szt.
X Glucophage XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg
Rx R(1) 19,72
- 60 szt.
Rx 100%
Glitoprel: tabl. 2 mg - 30 szt.
X
S(2)
bezp³.
Rx 100%
Glitoprel: tabl. 3 mg - 30 szt.
X Glucophage® XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg
Rx 100%
X
Rx 100%
Glitoprel: tabl. 4 mg - 30 szt.
X - 30 szt.
Glimepiride
Polfarmex
100% 36,43
Glucophage® XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg Rx R(1) 24,91
Rx-z 100%
Glivec®: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u
X - 60 szt.
S(2)
bezp³.
Rx-z 100%
Glivec®: tabl. powl. 400 mg - 30 szt. u
X
Rx-z 100%
Glivec®: kaps. twarde 50 mg - 30 szt. u
X Metformin hydrochloride (1) Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przypadkach
innych
ni¿
w
przebiegu
cukrzycy
(2)
Pacjenci
75+
Rx-z 100% 9164,16 W: Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹. PreGlivec®: kaps. twarde 100 mg - 120 szt. u
Rx-z 100%
Glivec®: tabl. powl. 400 mg - 90 szt. u
X parat mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami
przeciwcukrzycowymi lub insulin¹. U doros³ych pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 i nadRx-z 100%
Glivec®: tabl. powl. 100 mg - 120 szt. u
X wag¹ leczonych metformin¹, stosowan¹ jako lek pierwszego rzutu w razie nieskuImatinib
Novartis Europharm Limited tecznoœci diety, wykazano zmniejszenie iloœci powik³añ cukrzycy. W zapobieganiu
100% 64,32 cukrzycy typu 2 u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym. Zespó³ policystycznych
jajników (ang. PCOS).
Merck
GlucaGen® 1 mg HypoKit: inj. [prosz.+ rozp.] 1 mg Rx R(1)
3,20
- 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk.
100% 37,56
(2)
S
bezp³. Glucosense®: test diagnostyczny do szybkich
WM 30%(1) 11,27
Glucagon (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 75+
oznaczeñ - 50 szt.
R(2)
3,20
W: Wskazania terapeutyczne: produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej
hipoglikemii, która mo¿e wyst¹piæ u dzieci i doros³ych z cukrzyc¹, stosuj¹cych insuli- Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wynê. Wskazania diagnostyczne: produkt leczniczy jest wskazany w hamowaniu czyn- magaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za ponoœci motorycznej przewodu pokarmowego u doros³ych podczas badañ moc¹ pompy insulinowej
Genexo
diagnostycznych.
Novo Nordisk
Glucosum 5% Fresenius: inj./inf. [roztw.] 50 mg/ml Rx 100%
X
100% 10,41

14,96
9,93
bezp³.
22,19
14,64
bezp³.
14,84
9,81
bezp³.
28,94 Glucobay® 50: tabl. 50 mg - 30 szt.
18,88
®
bezp³. Glucobay 50: tabl. 50 mg - 90 szt.

Rx

30%(1)
Rx 100%
100%
Rx
30%(1)
Rx 100%

4,03
29,12
18,23
5,47
59,80

Gliclazide (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 75+
Glucobay® 100: tabl. 100 mg - 30 szt.
W: Cukrzyca insulinoniezale¿na (typ II) u osób doros³ych, kiedy przestrzeganie diety, æwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie masy cia³a nie wystarczaj¹ do utrzymania
®
prawid³owego stê¿enia glukozy we krwi.
Krka Glucobay 100: tabl. 100 mg - 90 szt.
Acarbose (1) Cukrzyca
Rx 100%
Gliclastad: tabl. o przed³. uwalnianiu 30 mg - 60 szt.
X W: Cukrzyca typu 2 (insulinoniezale¿na), zw³aszcza u osób oty³ych, u których stosoBayer
Rx 100%
Gliclastad: tabl. o przed³. uwalnianiu 30 mg - 90 szt.
X wanie samej diety i wysi³ku fizycznego okaza³o siê nieskuteczne.
Gliclazide
STADA Poland Sp. z o.o.
100% 37,45

Glidiamid: tabl. 2 mg - 30 szt.
Glidiamid: tabl. 4 mg - 30 szt.
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Gisar

Glucocard 01 Sensor: test diagnostyczny do szybkich WM 30%(1) 11,24

X oznaczeñ - 50 szt.

R(2)

3,20

Zentiva Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wy-

- 1 poj. 1000 ml (z kapslem)
Glucosum 5% Fresenius:
- 1 poj. 100 ml
Glucosum 5% Fresenius:
- 1 poj. 100 ml (z kapslem)
Glucosum 5% Fresenius:
- 1 poj. 250 ml
Glucosum 5% Fresenius:
- 1 poj. 500 ml
Glucosum 5% Fresenius:
- 1 poj. 500 ml (z kapslem)
Glucosum 5% Fresenius:
- 1 worek 250 ml Freeflex+
Glucosum 5% Fresenius:
- 1 worek 500 ml Freeflex+

inj./inf. [roztw.] 50 mg/ml

Rx 100%

X

inj./inf. [roztw.] 50 mg/ml

Rx 100%

X

inj./inf. [roztw.] 50 mg/ml

Rx 100%

X

inj./inf. [roztw.] 50 mg/ml

Rx 100%

X

inj./inf. [roztw.] 50 mg/ml

Rx 100%

X

inj./inf. [roztw.] 50 mg/ml

Rx 100%

X

inj./inf. [roztw.] 50 mg/ml

Rx 100%

X

9,01 magaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za pomoc¹ pompy insulinowej
Color
Glucose
17,20
Valeant Glucocard Vital Test Strip: test diagnostyczny do
WM 100%
X Glucosum 10% Fresenius: inf. [roztw.] 100 mg/ml
szybkich oznaczeñ - 50 szt.
Glukoza we krwi

Color

- 1 poj. 1000 ml KabiPac z kapslem
Glucosum 10% Fresenius: inf. [roztw.] 100 mg/ml
- 1 poj. 100 ml KabiClear z kapslem

Fresenius Kabi

Rx 100%

X

Rx 100%

X
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LEKsykon - Receptariusz

Gluco

Glucosum 10% Fresenius: inf. [roztw.] 100 mg/ml
- 1 poj. 100 ml KabiPac z kapslem
Glucosum 10% Fresenius: inf. [roztw.] 100 mg/ml
- 1 poj. 250 ml KabiClear z kapslem
Glucosum 10% Fresenius: inf. [roztw.] 100 mg/ml
- 1 poj. 500 ml KabiClear z kapslem
Glucose

Glucosum 20% Fresenius: inf. [roztw.] 200 mg/ml
- 1 poj. 250 ml
Glucosum 20% Fresenius: inf. [roztw.] 200 mg/ml
- 1 poj. 500 ml

rozpoznaniem zaburzeñ preferencji seksualnych w przypadku braku skutecznoœci
X lub przeciwwskazañ do stosowania cyproteronu
W: Produkt wskazany jest do desensytyzacji przysadki mózgowej i zapobiegania
Rx 100%
X przedwczesnemu, nag³emu zwiêkszeniu aktywnoœci hormonu luteinizuj¹cego (LH)
u kobiet, u których dokonuje siê kontrolowanej hiperstymulacji jajników w ramach
technik wspomaganego rozrodu (ang. ART). W badaniach klinicznych lek stosowaRx 100%
X ny by³ w cyklach, w których do stymulacji stosowano zarówno hormon folikulotropowy (FSH) uzyskany z moczu kobiet po menopauzie lub rekombinowany, jak te¿
Fresenius Kabi
ludzk¹ gonadotropinê menopauzaln¹ (ang. HMG).
Ferring

Rx 100%

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Glucose

Glucosum Teva:
- 50 amp. 10 ml
Glucosum Teva:
- 10 amp. 10 ml
Glucosum Teva:
- 50 amp. 10 ml
Glucosum Teva:
- 10 amp. 10 ml

Fresenius Kabi

inf. do¿. [roztw.] 200 mg/ml

Rx 100% 178,79

inf. do¿. [roztw.] 400 mg/ml

Rx 100%

36,90

inf. do¿. [roztw.] 400 mg/ml

Rx 100%

X

Rx 100%

39,60

inj. do¿. [roztw.] 200 mg/ml

Dextrose

Glucosure HT: test diagnostyczny do szybkich
oznaczeñ - 50 szt.

Teva Pharmaceuticals Polska

WM

100%
30%(1)

Glukoza we krwi (1) Cukrzyca

100% 11,89
50%(1)
5,95
Omeprazole (1) W: Doroœli. Leczenie owrzodzenia dwunastnicy, zapobieganie
nawrotom owrzodzenia dwunastnicy, leczenie owrzodzenia ¿o³¹dka, zapobieganie
nawrotom owrzodzenia ¿o³¹dka, w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, terapia eradykacyjna Helicobacter pylori (H. pylori) w chorobie wrzodowej, leczenie owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych), zapobieganie powstawaniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i
dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych) u pacjentów nara¿onych na ryzyko ich wyst¹pienia, leczenie refluksowego zapalenia prze³yku, d³ugoterminowe leczenie podtrzymuj¹ce pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia prze³yku, leczenie objawowej choroby refluksowej
prze³yku, leczenie zespo³u Zollingera-Ellisona. Dzieci w wieku powy¿ej 1 r¿ oraz o
mc ³10 kg. Leczenie refluksowego zapalenia prze³yku, leczenie objawowe zgagi i
zarzucania kwaœnej treœci ¿o³¹dkowej w chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i
m³odzie¿ w wieku powy¿ej 4 r¿. W skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywo³anego przez H. pylori. WP: Zapalenie b³ony œluzowej
¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
S Lab

Goprazol: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt.

36,57
10,97 Gopten® 0,5: kaps. 0,5 mg - 28 szt. u

ApexBio

Gopten® 2,0: kaps. 2 mg - 28 szt. u
25,67 Gopten® 4,0: kaps. twarde 4 mg - 28 szt. u

Glurenorm®: tabl. 30 mg - 50 szt.

Rx 100%

Gliquidone

Boehringer Ingelheim Trandolapril

100% 44,43
Rx
Glypvilo: tabl. 50 mg - 60 szt. NOWOŒÆ
30%(1) 13,33
Vildagliptin (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metformin¹: cukrzyca typu 2 u
pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w
monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c >7%
(przez co najmniej 3 miesi¹ce)
W: Wildagliptyna jest wskazana do stosowania jako uzupe³nienie diety i æwiczeñ fizycznych w celu poprawy kontroli glikemii u osób doros³ych z cukrzyc¹ typu 2: w monoterapii u pacjentów, u których metformina jest nieodpowiednia z powodu
wystêpowania przeciwwskazañ lub nietolerancji; w skojarzeniu z innymi produktami
leczniczymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy, w tym z insulin¹, gdy produkty te nie
zapewniaj¹ wystarczaj¹cej kontroli glikemii (dostêpne dane o ró¿nych terapiach
skojarzonych, patrz ChPL).
Krka

Gnak: inf. [roztw.] - 10 wor. 1000 ml u

Rx 100%

Baxter

WMo 100%
WMo 100%

Prep. z³o¿.

Goldesin: roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 60 ml
Goldesin: roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 150 ml
Goldesin: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.

30,49
25,99
ABOCA

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

18,55
X
X

Desloratadine

Tactica Pharmaceuticals

Gonal-f®: inj. podsk. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
75 j.m. - 1 fiol. (+1 amp.-strzyk. rozp.)
Gonal-f®: inj. podsk. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
75 j.m. - 10 fiol.+ 10 amp.-strzyk.
Gonal-f®: inj. podsk. [roztw.] 150 j.m./0,25 ml
- 1 wstrzyk. (+ 4 ig³y)
Gonal-f®: inj. podsk. [roztw.] 300 j.m./0,5 ml
- 1 wstrzyk. (+ 8 igie³)
Gonal-f®: inj. podsk. [roztw.] 450 j.m./0,75 ml
- 1 wstrzyk. (+ 12 igie³)
Gonal-f®: inj. podsk. [roztw.] 900 j.m./1,5 ml
- 1 wstrzyk. (+ 20 igie³)

Rx-z

100%
R(1)

96,26
23,75

Rx 100%

X

Rx-z 100%

X

Rx-z

100% 357,72
R(1)
58,05

Rx 100%

X

100% 1048,16
Rx-z (1)
R
142,73
Follitropin alfa (1) Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku
poni¿ej 40 roku ¿ycia w celu uzyskania rozwoju mnogich pêcherzyków, rokuj¹cych
uzyskanie prawid³owej odpowiedzi na stymulacjê jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poni¿ej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH
powy¿ej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza siê wczeœniejszych,
niedostatecznych odpowiedzi na stymulacjê owulacji oraz bez nawracaj¹cych poronieñ z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; Brak owulacji u pacjentek w
wieku poni¿ej 40 roku ¿ycia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu
cytrynianu klomifenu, rokuj¹cych uzyskanie prawid³owej odpowiedzi na stymulacjê
jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poni¿ej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub
hormon antymüllerowski - AMH powy¿ej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) – refundacja
do 3 cykli; Stymulacja wzrostu pêcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poni¿ej 40 roku ¿ycia ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem luteinizuj¹cym LH – refundacja do 3 cykli
W: U doros³ych kobiet. Brak jajeczkowania (w tym zespó³ policystycznych jajników ang. Polycystic Ovarian Syndrome) u kobiet, u których nie uzyskano odpowiedzi po
zastosowaniu cytrynianu klomifenu. Stymulacja rozwoju wielu pêcherzyków jajnikowych u kobiet poddanych stymulacji owulacji w ramach technik rozrodu wspomaganego (ang. Assisted Reproductive Technologies, ART), takich jak zap³odnienie
pozaustrojowe (ang. In Vitro Fertilisation, IVF), dojajowodowe podanie gamet (ang.
Gamete Intra-Fallopian Transfer) oraz dojajowodowe podanie zygoty (ang. Zygote
Intra-Fallopian Transfer). Preparat w skojarzeniu z hormonem luteinizuj¹cym (LH)
jest zalecany w stymulacji wzrostu pêcherzyków jajnikowych u kobiet ze znacznym
niedoborem LH i FSH. W badaniach klinicznych te pacjentki wykazywa³y stê¿enie
endogennego LH w surowicy <1,2 j.m./l. U doros³ych mê¿czyzn. Produkt jest stosowany jednoczeœnie z ludzk¹ gonadotropin¹ ³o¿yskow¹ (hCG) do stymulacji spermatogenezy u mê¿czyzn z wrodzonym lub nabytym hipogonadyzmem
hipogonadotropowym.
Merck
100% 170,03
R(1)
3,20
Triptorelin (1) Desensybilizacja przysadki mózgowej i zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poni¿ej 40 roku ¿ycia, poddawanych kontrolowanej
hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli WP: Obni¿enie popêdu u osób z

Gonapeptyl Daily: inj. [roztw.] 0,1 mg/ml
- 7 amp.-strzyk. 1 ml

Rx

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

18,07
24,46
40,34

Mylan Healthcare

100% 226,80
B(1)
bezp³.
Sildenafil (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP)
W: Leczenie doros³ych pacjentów z têtniczym nadciœnieniem p³ucnym sklasyfikowanym wg WHO jako klasa II i III, lek stosuje siê w celu poprawy wydolnoœci wysi³kowej. Wykazano skutecznoœæ dzia³ania produktu leczniczego w pierwotnych
postaciach nadciœnienia p³ucnego, oraz wtórnych zwi¹zanych z chorobami tkanki
³¹cznej. Leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od 1. roku do 17 lat z têtniczym nadciœnieniem p³ucnym. Wykazano skutecznoœæ dzia³ania produktu pod wzglêdem poprawy wydolnoœci wysi³kowej lub hemodynamiki p³uc w pierwotnych postaciach
nadciœnienia p³ucnego oraz wtórnych zwi¹zanych z wrodzon¹ wad¹ serca.

Granpidam: tabl. powl. 20 mg - 90 szt.

Rx-z

Accord Healthcare

100%

7,25
2,55
B(2)
0,53
100% 15,11
(1)
®
WM 30%
Granuflex : opatrunek leczniczy 15x15 cm - 1 szt.
4,53
B(2)
bezp³.
100% 20,23
WM 30%(1) 6,13
Granuflex®: opatrunek leczniczy 15x20 cm - 1 szt.
B(2)
0,08
100% 26,16
(1)
®
WM 30%
Granuflex : opatrunek leczniczy 20x20 cm - 1 szt.
7,85
B(2)
bezp³.
Emplastri hydrocolloidosa (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
W: Rany przewlek³e (owrzodzenia podudzi na tle niewydolnoœci ¿ylnej i têtniczej,
odle¿yny, owrzodzenia cukrzycowe), rany ostre. Mo¿e byæ stosowany we wszystkich etapach leczenia, równie¿ w ranach z martwic¹ such¹ lub rozp³ywn¹. ConvaTec

11,80
Granuflex®: opatrunek leczniczy 10x10 cm - 1 szt.
Glucose + Magnesium chloride hexahydrate + Sodium acetate trihydra te + Sodium chloride + Potassium chloride

Golamir: spray do gard³a - op. 30 ml
Golamir: tabl. do ssania - 20 szt.

Rx

WM 30%(1)

Grazax: liof. doustny - 30 szt.
Allergen extracts

Grenalvon: kaps. twarde 0,5 mg - 100 szt.
Grenalvon: kaps. twarde 1 mg - 100 szt.

Rx 100% 276,00
Alk-Abello A/S

Rx-z 100%
Rx-z 100%

Anagrelide

X
X
Alvogen

100% 21,79
Rx 30%(1) 6,54
Grepid: tabl. powl. 75 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Clopidogrel (1) Mia¿d¿yca objawowa naczyñ wieñcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj¹cymi leki (do 12 miesiêcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom,
Stan po zawale miêœnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesiêcy stosowania, Stan po zawale miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni
stosowania (2) Pacjenci 75+
W: Profilaktyka powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy: klopidogrel wskazany jest u:
doros³ych pacjentów z zawa³em miêœnia sercowego (od kilku dni do mniej ni¿ 35
dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej ni¿ 6 m-cy) oraz z rozpoznan¹
chorob¹ têtnic obwodowych. Doros³ych pacjentów z ostrym zespo³em wieñcowym:
bez uniesienia odcinka ST (niestabilna d³awica piersiowa lub zawa³ miêœnia sercowego bez za³amka Q), w tym pacjentów, którym wszczepia siê stent w czasie zabiegu
przezskórnej angioplastyki wieñcowej, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym
(ang. ASA). Z ostrym zawa³em miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w
skojarzeniu z ASA, u pacjentów leczonych zachowawczo kwalifikuj¹cych siê do leczenia trombolitycznego. Profilaktyka powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy i zakrzepowo-zatorowych w migotaniu przedsionków: u doros³ych pacjentów z
migotaniem przedsionków i przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka powik³añ naczyniowych, u których leczenie antagonistami witaminy K nie mo¿e byæ zastosowane, a ryzyko krwawienia jest niewielkie, klopidogrel w skojarzeniu z kwasem
acetylosalicylowym stosuje siê w celu profilaktyki powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy i powik³añ zakrzepowo-zatorowych, w tym udaru.
Symphar

Grinazole: pasta dentystyczna 100 mg/g - 1 tuba 4,5 g Rx 100% 137,00
Metronidazole

Septodont

100% 15,76
Rx 30%(1) 5,13
Grofibrat®: kaps. 100 mg - 50 szt.
S(2)
bezp³.
100% 18,95
Rx 30%(1) 6,19
Grofibrat® 200: kaps. 200 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Fenofibrate (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania jako dodatek
do diety oraz innych terapii niefarmakologicznych (np. æwiczenia fizyczne, utrata
masy cia³a) w nastêpuj¹cych przypadkach: leczenie ciê¿kiej hipertrójglicerydemii z
niskim stê¿eniem cholesterolu o wysokiej gêstoœci (HDL) lub bez, mieszana hiperlipidemia, je¿eli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie s¹ one tolerowane,
mieszana hiperlipidemia u pacjentów nale¿¹cych do grupy wysokiego ryzyka wyst¹pienia schorzeñ sercowo-naczyniowych, jako dodatek do leczenia statynami, je¿eli stê¿enia trójglicerydów oraz cholesterolu o wysokiej gêstoœci (HDL) nie s¹ w wystarczaj¹cym stopniu kontrolowane. (2) Pacjenci 75+
Gedeon Richter
100%

25,53
7,66
S(2)
bezp³.
100% 48,18
Rx 30%(1) 14,45
Grofibrat® M: kaps. twarde 267 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³.
100% 70,02
(1)
Rx 30% 21,01
Grofibrat® M: kaps. twarde 267 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
Fenofibrate (1) W: Lek jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz
innych terapii niefarmakologicznych (np. æwiczenia fizyczne, utrata mc.) w nastêpuj¹cych przypadkach: leczenie ciê¿kiej hipertrójglicerydemii z niskim stê¿eniem cho100%
4,08 lesterolu o wysokiej gêstoœci (HDL) lub bez; mieszana hiperlipidemia, je¿eli stosow®
Granuflex Extra Thin: opatrunek leczniczy
(1)
75+
WM 30%
1,43 anie statyn jest przeciwwskazane lub nie s¹ one tolerowane. (2) Pacjenci
Gedeon Richter
7,5x7,5 cm - 1 szt.
B(2)
0,30
100% 18,61
100%
7,17
Rx 30%(1) 5,85
Granuflex® Extra Thin: opatrunek leczniczy 10x10 cm WM 30%(1) 2,47 Grofibrat® S: tabl. powl. 160 mg - 30 szt.
- 1 szt.
S(2)
bezp³.
B(2)
0,45
100% 35,58
100% 15,30
Rx 30%(1) 10,67
Granuflex® Extra Thin: opatrunek leczniczy 15x15 cm WM 30%(1) 4,72 Grofibrat® S: tabl. powl. 160 mg - 60 szt.
- 1 szt.
S(2)
bezp³.
(2)
B
0,19
100% 51,87
Emplastri hydrocolloidosa (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
(1)
ConvaTec Grofibrat® S: tabl. powl. 160 mg - 90 szt.
Rx 30% 15,56
S(2)
bezp³.
100%
9,82
100% 24,34
WM 30%(1) 6,64
GranuGEL®: opatrunek leczniczy [¿el] - 1 op. 15 g
Rx 30%(1) 7,30
B(2)
5,28 Grofibrat® S: tabl. powl. 215 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
WMo 100% 11,00
GranuGEL®: ¿el hydrokoloidowy - 1 op. 15 g
100% 47,13
Emplastri hydrocolloidosa (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullo(1)
sa
ConvaTec Grofibrat® S: tabl. powl. 215 mg - 60 szt.
Rx 30% 14,14
Grastofil: inj./inf. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml
S(2)
bezp³.
Rx-z 100%
X
- 1 amp.-strzyk.
100% 68,59
Grastofil: inj./inf. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml
Rx 30%(1) 20,58
Rx-z 100%
X Grofibrat® S: tabl. powl. 215 mg - 90 szt.
- 5 amp.-strzyk.
S(2)
bezp³.
Grastofil: inj./inf. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml
Rx-z 100%
X Fenofibrate (1) W: Dawka 160 mg. Lek jest wskazany do stosowania jako dodatek
- 1 amp.-strzyk.
do diety oraz innych terapii niefarmakologicznych (np. æwiczenia fizyczne, utrata
Grastofil: inj./inf. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml
Rx-z 100%
X mc.) w nastêpuj¹cych przypadkach: leczenie ciê¿kiej hipertrójglicerydemii z niskim
- 5 amp.-strzyk.
stê¿eniem cholesterolu o wysokiej gêstoœci (HDL) lub bez, mieszana hiperlipidemia,
Filgrastim
Accord Healthcare je¿eli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie s¹ one tolerowane, mieszana
hiperlipidemia u pacjentów nale¿¹cych do grupy wysokiego ryzyka wyst¹pienia cho100% 1701,00 rób sercowo-naczyniowych, jako dodatek do leczenia statynami, je¿eli stê¿enia trójtGrasustek: inj. (roztw.) 6 mg - 1 amp.-strzyk. 0,6 ml Rx-z (1)
B
bezp³. glicerydów oraz cholesterolu o wysokiej gêstoœci (HDL) nie s¹ w wystarczaj¹cym
stopniu kontrolowane. Dawka 215 mg. Lek jest wskazany do stosowania jako dodatPegfilgrastim (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.10.
ek do diety oraz innych terapii niefarmakologicznych (np. æwiczenia fizyczne, utrata
W: Skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenie czêstoœci wystêpowania go- mc.) w nastêpuj¹cych przypadkach: leczenie ciê¿kiej hipertrójglicerydemii z niskim
r¹czki neutropenicznej u doros³ych pacjentów leczonych chemioterapi¹ cytotoksy- poziomem cholesterolu o wysokiej gêstoœci (HDL) lub bez, mieszana hiperlipidemia,
czn¹ z powodu choroby nowotworowej (z wyj¹tkiem przewlek³ej bia³aczki szpikowej je¿eli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie s¹ one tolerowane. (2) PaJuta Pharma GmbH cjenci 75+
i zespo³ów mielodysplastycznych).
Gedeon Richter

Grofibrat® M: kaps. twarde 267 mg - 30 szt.

Rx 30%(1)

LEKsykon - Receptariusz

Groprinosin® Baby: syrop 50 mg/ml - 1 but. 150 ml

Rx 100%

Inosine pranobex

Gutron®: tabl. 2,5 mg - 20 szt.

Rx 100%

19,85

Rx 100%

22,00

Takeda

Chlorquinaldol + Metronidazole

Gynazol®: krem dopochwowy 20 mg/g - 1 aplik. 5 g

40,33 Harmonet®: tabl. powl. 0,02 mg+ 0,075 mg - 21 szt.

Rx 100%

29,00 choroby refluksowej prze³yku (GERD). W skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykowPfizer ymi schematami leczenia w celu eradykacji zaka¿enia Helicobacter pylori, jak równie¿: w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy wspó³istniej¹cej z zaka¿eniem Helicobacter pylori oraz w zapobieganiu nawrotom choroby wrzodowej ¿o³¹dka i dwu100% 58966,8
nastnicy u pacjentów z owrzodzeniem wspó³istniej¹cym z zaka¿eniem Helicobacter
7
Rx-z
tHarvoni: tabl. powl. 90 mg+ 400 mg - 28 szt.
B(1)
bezp³. pylori. Pacjenci wymagaj¹cy leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
(NLPZ). Leczenie wrzodów ¿o³¹dka wywo³anych leczeniem NLPZ. Zapobieganie
Ledipasvir + Sofosbuvir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu wyst¹pieniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych ze stosowaniem leków z
C terapi¹ bezinterferonow¹
grupy NLPZ, u pacjentów z grupy ryzyka. D³ugotrwa³e leczenie po terapii do¿ylnej
W: Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu C (pWZW C) u doro- stosowanej zapobiegawczo przeciw nawrotom krwawienia z wrzodów trawiennych.
s³ych. Swoista dla genotypu aktywnoœæ przeciwko wirusowi zapalenia w¹troby typu Zespó³ Zollingera-Ellisona. M³odzie¿ w wieku od 12 lat. Choroba refluksowa przeC (HCV).
Gilead Sciences Poland ³yku (GERD): leczenie nad¿erek w przebiegu refluksowego zapalenia prze³yku; d³u100% 15,39 gotrwa³e stosowanie w celu zapobiegania nawrotom refluksowego zapalenia prze³yku; leczenie objawowe choroby refluksowej prze³yku (GERD). W skojarzeniu z antyRx
Hascovir: tabl. 200 mg - 30 szt.
50%(1)
9,06 biotykami w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy wywo³anej zaka¿eniem HeliZentiva
100% 25,32 cobacter pylori.

Gedeon Richter Ethinylestradiol + Gestodene

Midodrine

Gynalgin®: tabl. dopochwowa 100 mg+ 250 mg
- 10 szt.

Bausch Health

Rx 100%

Butaconazole nitrate

42,75

Gedeon Richter

100% 25,97
50%(1) 12,99
Miconazole nitrate (1) W: Grzybicze i dro¿d¿akowe zaka¿enia pochwy.
Hascovir: tabl. 400 mg - 30 szt.

Gyno-Femidazol®: tabl. dopochwowa 100 mg - 15 szt. Rx

Rx

Gynoflor: tabl. dopochwowa 50 mg+ 0,03 mg - 6 szt. Rx 100%
Gynoflor: tabl. dopochwowa 50 mg+ 0,03 mg - 12 szt. Rx 100%
Gyno-Pevaryl® 50: globulki dopochwowe 50 mg
- 15 szt.
Gyno-Pevaryl® 150: globulki dopochwowe 150 mg
- 3 szt.
Econazole nitrate

tHalaven: inj. [roztw.] 0,44 mg/ml - 6 fiol. 2 ml u
Eribulin

Halidor®: tabl. 100 mg - 60 szt.

Eisai Limited

Rx 100%

Bencyclane fumarate

Haloperidol Unia: krople doustne 2 mg/ml
- 1 but. 100 ml u

Egis

Rx 100%

Haloperidol

Hastina 21: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 21 szt.

6,52 Hastina 21+7: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg

100%
5,36
Rx 30%(1) 1,61
B(2)
bezp³.
Haloperidol (1) W: Wskazania do refundacji.Doroœli. Schizofrenia - leczenie objawów i zapobieganie ich nawrotowi, inne psychozy (szczególnie paranoidalne),
mania i hipomania, zaburzenia zachowania - agresja, nadmierna ruchliwoœæ i samouszkadzanie siê u osób upoœledzonych umys³owo oraz u pacjentów z organicznym
uszkodzeniem mózgu, zespó³ Gillesa de la Tourette’a i tiki istotnie zaburzaj¹ce funkcjonowanie. Dzieci. Zaburzenia zachowania - zw³aszcza zachowania agresywne i
nadmierna ruchliwoœæ, zespó³ Gillesa de la Tourette’a, schizofrenia dzieciêca.
Wskazania z ChPL. Doroœli w wieku 18 lat i powy¿ej. Leczenie schizofrenii i zaburzeñ schizoafektywnych. DoraŸne leczenie majaczenia, po niepowodzeniu leczenia
niefarmakologicznego. Leczenie umiarkowanych do ciê¿kich epizodów manii w
przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Leczenie ostrego pobudzenia psychoruchowego w przebiegu zaburzeñ psychotycznych lub w epizodach manii choroby afektywnej dwubiegunowej. Leczenie utrzymuj¹cej siê agresji oraz objawów psychotycznych u pacjentów z umiarkowan¹ do ciê¿kiej demencji w chorobie Alzheimera i demencj¹ pochodzenia naczyniowego, gdy leczenie niefarmakologiczne siê nie
powiod³o, a pacjent stanowi zagro¿enie dla siebie lub innych osób. Leczenie tików,
w tym zespo³u Gillesa de la Tourette’a, u pacjentów ze znacznymi zaburzeniami
funkcjonowania, po niepowodzeniu terapii edukacyjnej, psychoterapii i innego leczenia farmakologicznego. Leczenie pl¹sawicy o nasileniu ³agodnym i umiarkowanym w chorobie Huntingtona, gdy inne produkty lecznicze s¹ nieskuteczne lub nie
s¹ tolerowane. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie: schizofrenii u m³odzie¿y w wieku 13-17
lat, gdy inna farmakoterapia nie jest skuteczna lub nie jest tolerowana. Utrzymuj¹cych siê ciê¿kich zachowañ agresywnych u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-17 lat z
autyzmem lub ca³oœciowych zaburzeñ rozwoju, gdy inna farmakoterapia nie jest
skuteczna lub nie jest tolerowana. Tików, w tym zespo³u Gillesa de la Tourette’a u
dzieci i m³odzie¿y w wieku 10-17 lat, ze znacznymi zaburzeniami funkcjonowania,
po niepowodzeniu terapii edukacyjnej, psychoterapii i innego leczenia farmakologicznego. (2) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
Unia

Rx 100%

Hascovir: zaw. doust. 400 mg/5 ml - 1 but. 150 ml

Rx

45,43 Aciclovir

Haloperidol Unia: krople doustne 2 mg/ml
- 1 but. 10 ml u

Haloperidol WZF: inj. dom. [roztw.] 5 mg/ml
- 10 amp. 1 ml u

100%
9,02
50%(1)
4,51
100% 16,63
Heligen Neo: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt. Rx
(1)
50%
8,32
Omeprazole (1) W: Doroœli. Leczenie owrzodzenia dwunastnicy. Zapobieganie
nawrotom owrzodzenia dwunastnicy. Leczenie owrzodzeñ ¿o³¹dka. Zapobieganie
nawrotom owrzodzenia ¿o³¹dka. Razem z odpowiednimi antybiotykami, terapia eradykacyjna H. pylori w chorobie wrzodowej. Leczenie owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ. Zapobieganie powstawaniu owrzodzeñ
¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ u pacjentów nara¿onych
na ryzyko ich wyst¹pienia. Leczenie refluksowego zapalenia prze³yku. D³ugoterminowe leczenie podtrzymuj¹ce pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia
prze³yku. Leczenie objawowej choroby refluksowej prze³yku. Leczenie zespo³u Zol100% 39,25 lingera-Ellisona. Dzieci powy¿ej 1 r¿. oraz o mc. ³10 kg. Leczenie refluksowego zaHasco-Lek SA palenia prze³yku. Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaœnej treœci ¿o³¹dkowej
w chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ powy¿ej 4 lat. W skojarzeniu z
100% 18,89 antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywo³anego przez H. pylori.
WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
Viatris
100% 19,90
Help4Skin Brodawki i Kurzajki: pianka - 1 op. 50 ml WMo 100% 43,23
Polpharma
100% 19,90 Dimethyl ether + Liqiud propane gas

50%(1) 12,66
100% 48,15
33,07
Rx
Hascovir: tabl. 800 mg - 30 szt.
50%(1) 24,08
56,46
Gedeon Richter Aciclovir (1) W: Dawka 200 mg i 400 mg. Leczenie zaka¿eñ skóry i b³on œluzowych wywo³anych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex), w³¹cznie z
Rx 100% 46,58 opryszczkowym zaka¿eniem narz¹dów p³ciowych (zaka¿enia pierwotne i nawracaj¹ce). Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej u pacjentów z prawid³ow¹ odpornoœci¹. Zapobieganie zaka¿eniom wywo³anym przez wirus opryszczki pospolitej u
Rx 100% 33,50 pacjentów ze zmniejszon¹ odpornoœci¹. Leczenie zaka¿eñ wywo³anych przez wirus
ospy wietrznej i pó³paœca (Varicella-Zoster). Dawka 800 mg. Leczenie zaka¿eñ wyJanssen-Cilag wo³anych przez wirus ospy wietrznej i pó³paœca (Varicella-Zoster virus). Hasco-Lek SA
Rx-z 100%
X Hascovir: zaw. doust. 200 mg/5 ml - 1 but. 150 ml
Rx 100% 33,97
Gedeon Richter

Estriol + Lactobacillus acidophilus
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Gropr

22,32

Polfa Warszawa

100%
5,52
Rx 30%(1) 2,83
Haloperidol WZF: tabl. 1 mg - 40 szt. u
B(2)
1,67
100% 14,42
Rx 30%(1) 4,33
Haloperidol WZF: tabl. 5 mg - 30 szt. u
B(2)
bezp³.
100%
6,06
Haloperidol WZF 0,2%: krople doustne 2 mg/ml
(1)
Rx 30%
2,31
- 1 but. 10 ml u
B(2)
0,70
Haloperidol (1) W: Doroœli w wieku 18 lat i powy¿ej. Leczenie schizofrenii i zaburzeñ schizoafektywnych. DoraŸne leczenie majaczenia, po niepowodzeniu leczenia
niefarmakologicznego. Leczenie umiarkowanych do ciê¿kich epizodów manii w
przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Leczenie ostrego pobudzenia psychoruchowego w przebiegu zaburzeñ psychotycznych lub w epizodach manii choroby afektywnej dwubiegunowej. Leczenie utrzymuj¹cej siê agresji oraz objawów psychotycznych u pacjentów z umiarkowan¹ do ciê¿kiej demencj¹ w chorobie Alzheimera i demencj¹ pochodzenia naczyniowego, gdy leczenie niefarmakologiczne siê
nie powiod³o, a pacjent stanowi zagro¿enie dla siebie lub innych osób. Leczenie tików, w tym zespo³u Gillesa de la Tourette’a, u pacjentów ze znacznymi zaburzeniami funkcjonowania, po niepowodzeniu terapii edukacyjnej, psychoterapii i innego leczenia farmakologicznego. Leczenie pl¹sawicy o nasileniu ³agodnym i umiarkowanym w chorobie Huntingtona, gdy inne produkty lecznicze s¹ nieskuteczne lub nie
s¹ tolerowane. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie: schizofrenii u m³odzie¿y w wieku 13-17
lat, gdy inna farmakoterapia nie jest skuteczna lub nie jest tolerowana; utrzymuj¹cych siê ciê¿kich zachowañ agresywnych u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-17 lat z
autyzmem lub ca³oœciowymi zaburzeniami rozwoju, gdy inna farmakoterapia nie jest
skuteczna lub nie jest tolerowana; tików, w tym zespo³u Gillesa de la Tourette’a u
dzieci i m³odzie¿y w wieku 10-17 lat, ze znacznymi zaburzeniami funkcjonowania,
po niepowodzeniu terapii edukacyjnej, psychoterapii i innego leczenia farmakologicznego. WP: Choroba Huntingtona (2) Choroby psychiczne lub upoœledzenia
umys³owe
Polfa Warszawa

- 28 szt. (21+ 7)
Hastina 24+4: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg
- 28 szt. (24+ 4)
Ethinylestradiol + Drospirenone

HAVRIX® 720 Junior: inj. [zaw.] 720 j.ELISA
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
HAVRIX® Adult: inj. [zaw.] 1440 j.ELISA
- 1 amp.-strzyk. 1 ml
Hepatitis A vaccine

HBvaxPRO®: inj. dom. [zaw.] 5 µg - 1 fiol. 0,5 ml
HBvaxPRO®: inj. dom. [zaw.] 10 µg - 1 fiol. 1 ml
HBvaxPRO®: inj. dom. [zaw.] 40 µg - 1 fiol. 1 ml

Rx
Rx
Rx

Aristo Pharma Help4Skin Gojenie Oparzeñ: ¿el hydrokoloidowy
WMo 100% 40,91
- 1 but. 75 g
Rx 100% 120,00 Sodium benzoate + Acidic colloidal carbomer + Water + Potassium sor -

bate + Carnosine

WMo 100%

28,81

GSK Pharmaceuticals SA

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Hydropropylcellulose + Castor oil + Isopropyl alcohol + Nitrocellulose
Polpharma
48,46 + Tocopheryl acetate
51,76 Help4Skin Gojenie Ran: ¿el hydrokoloidowy
WMo 100% 21,48
114,86 - 1 tuba 20 g
MSD Water + Acidic colloidal carbomer + Sodium benzoate + Carnosine
+ Potassium sorbate
Polpharma
8,75
Help4Skin Gojenie Ran: ¿el hydrokoloidowy [spray] WMo 100% 38,80
5,59

100%
50%(1)
100% 17,99
Rx
Helicid® 20: kaps. 20 mg - 28 szt.
50%(1) 11,66
100% 46,40
Rx
Helicid® 20: kaps. 20 mg - 90 szt.
50%(1) 26,06
Omeprazole (1) W: Wskazania do stosowania leku w kapsu³kach obejmuj¹: Zastosowanie u pacjentów doros³ych. Leczenie owrzodzenia dwunastnicy. Zapobieganie
nawrotom owrzodzenia dwunastnicy. Leczenie owrzodzenia ¿o³¹dka. Zapobieganie
nawrotom owrzodzenia ¿o³¹dka. W skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, terapia eradykacyjna Helicobacter pylori (H. pylori) w chorobie wrzodowej. Leczenie owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych). Zapobieganie powstawaniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i
dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ u pacjentów nara¿onych na ryzyko ich wyst¹pienia. Leczenie refluksowego zapalenia prze³yku. D³ugoterminowe leczenie podtrzymuj¹ce pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia prze³yku.
Leczenie objawowej choroby refluksowej prze³yku. Leczenie zespo³u Zollingera-Ellisona. Zastosowanie u dzieci. Dzieci w wieku powy¿ej 1 roku oraz o masie cia³a ³10
kg: Leczenie refluksowego zapalenia prze³yku. Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaœnej treœci ¿o³¹dkowej w chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ w
wieku powy¿ej 4 lat: W skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywo³anego przez H. pylori. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u
Zentiva
dzieci poni¿ej 2 r¿.

Rx

100% 27,46
50%(1) 14,80
Omeprazole (1) W: Doroœli. Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy, zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy, leczenie choroby wrzodowej ¿o³¹dka, zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej ¿o³¹dka, eradykacja zaka¿enia
Helicobacter pylori u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ ¿o³¹dka i dwunastnicy, w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, leczenie owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy
wywo³anych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), zapobieganie owrzodzeniom ¿o³¹dka i dwunastnicy wywo³anym stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów w grupie ryzyka, leczenie refluksowego zapalenia prze³yku, d³ugotrwa³e leczenie pacjentów po przebytym refluksowym zapaleniu prze³yku, leczenie objawowe choroby refluksowej prze³yku, leczenie zespo³u Zollinger-Ellisona. Dzieci. Dzieci w wieku powy¿ej 1 r¿ i o masie cia³a ³10 kg: leczenie refluksowego zapalenia prze³yku, leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaœnej treœci ¿o³¹dka w chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿
w wieku powy¿ej 4 lat: leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy spowodowanej
przez Helicobacter pylori, w skojarzeniu z antybiotykami. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
Zentiva

Helicid® Forte: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt. Rx

100%
9,17
50%(1)
4,95
100% 16,65
Helides: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 56 szt.
Rx
NOWOŒÆ
50%(1)
8,33
100% 17,55
Rx
Helides: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt.
(1)
50%
9,11
100% 31,52
Helides: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 56 szt.
Rx
NOWOŒÆ
50%(1) 15,76
Halopril - import interwencyjny: inj. [roztw.] 5 mg/ml Rx 100%
X
Esomeprazole (1) W: Doroœli. Choroba refluksowa prze³yku (GERD): leczenie
- 10 amp. 1 ml u
Haloperidol
Polpharma nad¿erek w przebiegu refluksowego zapalenia prze³yku, d³ugotrwa³e stosowanie w
celu zapobiegania nawrotom refluksowego zapalenia prze³yku, leczenie objawowe

Helides: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt.

Polpharma

Rx 100% 190,00 Help4Skin Gojenie pêkniêæ skóry: plaster w ¿elu
- 1 but. 7 ml

Hepatitis B vaccine

Helicid® 20: kaps. 20 mg - 14 szt.

Rx

Heligen Neo: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt.

Rx

- 1 op. 75 g

Water + Sodium benzoate + Acidic colloidal carbomer + Potassium sor bate + Carnosine
Polpharma

Rx 100%

Heminevrin: kaps. 300 mg - 100 szt. u
Clomethiazole edisylate

Hemofer prolongatum: tabl. dra¿. 105 mg - 30 szt.
Ferrous sulphate

84,02

Cheplapharm Arzneimittel

Rx 100%

X

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Hepa-Merz® 3000: granulat do przyg. roztw. doust.
3 g/5 g - 10 sasz. 5 g u
Hepa-Merz® 3000: granulat do przyg. roztw. doust.
3 g/5 g - 30 sasz. 5 g u

Rx 100%

50,00

Rx 100% 130,00

Ornithine aspartate

Merz Pharmaceuticals

Heparegen®: tabl. 100 mg - 30 szt.
Heparegen®: tabl. 100 mg - 90 szt.
Heparegen®: tabl. 100 mg - 100 szt.

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Timonacic

Bausch Health

Heparinum WZF: inj. do¿. [roztw.] 5 000 j.m./ml
- 10 fiol. 5 ml

Lz 100%

Heparin sodium

Hepatect® CP:
Hepatect® CP:
Hepatect® CP:
Hepatect® CP:

23,00
67,00
77,20

-

Polfa Warszawa

inf. do¿. [roztw.] 50 j.m./ml - 1 fiol. 100 ml
inf. do¿. [roztw.] 50 j.m./ml - 1 fiol. 10 ml
inf. do¿. [roztw.] 50 j.m./ml - 1 fiol. 2 ml
inf. do¿. [roztw.] 50 j.m./ml - 1 fiol. 40 ml

Immunoglobulin human

Hepatosan fix: mieszanka 2 g - 20 sasz.

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

X
X
X
X

Biotest Pharma GmbH

OTC 100%

Prep. z³o¿.

8,64
Polpharma

Hepsera: tabl. 10 mg - 30 szt.

Rx-z 100%

Adefovir dipivoxil

Gilead Sciences Poland

HERBAPini: syrop (424 mg+ 64 mg+ 3 mg)/5 ml
- 1 but. 150 g

OTC 100%

Prep. z³o¿.

X

8,34
Polpharma

Herceptin®: inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.] Rx-z 100% 2812,32
150 mg - 1 fiol. 15 ml
B(1)
bezp³.
100% 7271,78
B(2)
bezp³.
Trastuzumab (1) Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka ¿o³¹dka (2)
Program lekowy: leczenie raka piersi
W: Dawka 150 mg. Rak piersi. Rak piersi z przerzutami. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z HER2 dodatnim rakiem piersi z przerzutami: w
monoterapii do leczenia tych pacjentów, którzy otrzymali dotychczas co najmniej 2
schematy chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami. Uprzednio
stosowane schematy chemioterapii musz¹ zawieraæ przynajmniej antracykliny i taksany, o ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia. U pacjentów z dodatnim wynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych, u których nie powiod³a siê

Herceptin®: inf. [roztw.] 600 mg - 1 fiol. 5 ml

Rx-z
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Herzu

hormonoterapia, o ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia; w skojarzeniu z
paklitakselem do leczenia tych pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami i dla których antracykliny s¹ niewskazane; w skojarzeniu z docetakselem do leczenia tych pacjentów, którzy nie
otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami; w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy do leczenia pacjentek po menopauzie, z
dodatnim wynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych, u których dosz³o
do rozwoju choroby nowotworowej z przerzutami, nieleczonych wczeœniej trastuzumabem. Wczesne stadium raka piersi. Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia
doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi we wczesnym stadium: po operacji, chemioterapii (neoadjuwantowej lub adjuwantowej) oraz radioterapii (je¿eli jest
stosowana); po chemioterapii adjuwantowej z doksorubicyn¹ i cyklofosfamidem, w
skojarzeniu z paklitakselem lub docetakselem; w skojarzeniu z chemioterapi¹ adjuwantow¹ z u¿yciem docetakselu i karboplatyny; w skojarzeniu z neoadjuwantow¹
chemioterapi¹ i nastêpnie w terapii adjuwantowej opartej o produkt leczniczy w miejscowo zaawansowanym (w tym zapalnym) raku piersi lub w przypadku guza >2 cm
œrednicy. Produkt leczniczy powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z przerzutowym lub wczesnym rakiem piersi, u których stwierdzono, za pomoc¹ odpowiednio
walidowanych testów, w komórkach guza, albo nadekspresjê receptora HER2 albo
amplifikacjê genu HER2. Rak ¿o³¹dka z przerzutami. Produkt leczniczy w skojarzeniu
z kapecytabin¹ lub 5-fluorouracylem i cisplatyn¹ jest wskazany w leczeniu doros³ych
pacjentów z HER2 dodatnim gruczolakorakiem ¿o³¹dka z przerzutami lub po³¹czenia
¿o³¹dkowo-prze³ykowego, których nie poddawano wczeœniej terapii przeciwnowotworowej z powodu choroby rozsianej. Produkt leczniczy powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z rakiem ¿o³¹dka z przerzutami, u których stwierdzono w komórkach
guza nadekspresjê HER2, okreœlan¹ jako IHC2+ i potwierdzon¹ wynikami SISH lub
FISH lub przez wynik IHC3+. W diagnostyce guza powinny byæ zastosowane odpowiednie i zwalidowane metody oceny. Dawka 600 mg. Rak piersi. Rak piersi z przerzutami (ang. MBC). Produkt jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z HER2
dodatnim rakiem piersi z przerzutami: w monoterapii w leczeniu tych pacjentów, którzy
otrzymali dotychczas co najmniej dwa schematy chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami. Uprzednio stosowane schematy chemioterapii musz¹ zawieraæ przynajmniej antracykliny i taksany, o ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu
leczenia. U pacjentów z dodatnim wynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych, u których nie powiod³a siê hormonoterapia, o ile nie by³o przeciwwskazañ do
tego typu leczenia; w skojarzeniu z paklitakselem w leczeniu tych pacjentów, którzy
nie otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami i dla których antracykliny s¹ niewskazane; w skojarzeniu z docetakselem w leczeniu tych pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu
choroby nowotworowej z przerzutami; w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy w leczeniu pacjentek po menopauzie, z dodatnim wynikiem badania na obecnoœæ receptorów
hormonalnych, u których dosz³o do rozwoju choroby nowotworowej z przerzutami,
nieleczonych wczeœniej trastuzumabem. Wczesne stadium raka piersi (ang. EBC).
Produkt leczniczy jest wskazany w leczenia doros³ych pacjentów z HER2 dodatnim
rakiem piersi we wczesnym stadium: po operacji, chemioterapii (neoadjuwantowej lub
adjuwantowej) oraz radioterapii (je¿eli jest stosowana); po chemioterapii adjuwantowej z doksorubicyn¹ i cyklofosfamidem, w skojarzeniu z paklitakselem lub docetakselem; w skojarzeniu z chemioterapi¹ adjuwantow¹ z u¿yciem docetakselu i
karboplatyny; w skojarzeniu z chemioterapi¹ neoadjuwantow¹ i nastêpnie w terapii
adjuwantowej opartej o produkt leczniczy w miejscowo zaawansowanym (w tym zapalnym) raku piersi lub w przypadku guza o œrednicy >2 cm. Produkt leczniczy powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z przerzutowym lub wczesnym rakiem
piersi, u których za pomoc¹ odpowiednio zwalidowanych testów w komórkach guza
stwierdzono albo nadekspresjê receptora HER2 albo amplifikacjê genu HER2.

100% 13,82
50%(1)
7,33
Hiconcil combi: tabl. powl. 500 mg+ 125 mg - 14 szt. Rx 100% 16,23
u
50%(1)
9,04
Hiconcil combi: tabl. powl. 875 mg+ 125 mg - 14 szt. Rx 100% 27,27
(1)
u
50%
14,69
Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Produkt leczniczy wskazany jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne
zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne
zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek;
zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia
przez zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia koœci i stawów, w szczególnoœci zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y
wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka
Krka

Hiconcil combi: prosz. do przyg. zaw. doust.
400 mg+ 57 mg/5 ml - 1 but. 14 g u

Hidrasec: granulat do przyg. zaw. 10 mg - 16 sasz.
Hidrasec: granulat do przyg. zaw. 30 mg - 16 sasz.
Racecadotril

Histaglobulina: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
12 mg+ 0,15 µg - 3 fiol. z prosz.+ 3 amp. z rozp.

Rx

Rx 100% 145,12
Biomed Lublin

tabl. 8 mg - 30 szt.
tabl. 8 mg - 100 szt.
tabl. 16 mg - 30 szt.
tabl. 16 mg - 60 szt.
tabl. 24 mg - 50 szt.
tabl. 24 mg - 60 szt.

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%
100%
100%

10,40
28,49
22,99
32,50
25,99
28,99

Betahistine dihydrochloride

Mylan Ireland Limited

Hitaxa: roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 60 ml

Rx 100%

10,48
100% 19,77
Rx
Hitaxa: roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 150 ml
30%(1) 10,77
Rx 100%
Hitaxa: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 2,5 mg - 10 szt.
6,37
100%
9,72
Rx
Hitaxa: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 2,5 mg - 30 szt.
30%(1)
5,51
Rx 100%
Hitaxa: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 10 szt.
7,02
100% 18,71
Rx
Hitaxa: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 30 szt.
30%(1) 10,29
Desloratadine (1) W: Produkt jest wskazany w celu ³agodzenia objawów zwi¹zaAdamed
Roche Registration nych z: alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej nosa, pokrzywk¹.
Rx 100% 17,96
Hitoff: tabl. 0,088 mg - 30 szt.
tHerzuma: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 150 mg Rx-z 100%
X
- 1 fiol.
Rx 100% 28,12
Hitoff: tabl. 0,18 mg - 30 szt.
tHerzuma: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 150 mg Rx-z 100%
Rx 100% 22,55
X Hitoff: tabl. 0,35 mg - 30 szt.
- 1 fiol.
Rx 100% 77,51
Hitoff: tabl. 0,35 mg - 100 szt.
Trastuzumab
Celltrion Healthcare Hungary Kft.
Rx 100% 42,00
Hitoff: tabl. 0,7 mg - 30 szt.
100%
15,58
Rx 100% 142,00
Hitoff: tabl. 0,7 mg - 100 szt.
Rx
Heviran®: tabl. powl. 200 mg - 30 szt.
50%(1)
9,25 Pramipexole
Adamed
100% 27,55
100% 266,49
Rx
Heviran®: tabl. powl. 400 mg - 30 szt.
(1)
Rx-z
tHizentra:
inf.
[roztw.]
200
mg/ml
1
fiol.
5
ml
50%
14,89
B(1)
bezp³.
100% 49,27
100% 532,98
Rx
Heviran®: tabl. powl. 800 mg - 30 szt.
Rx-z (1)
50%(1) 24,64 tHizentra: inf. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 10 ml
B
bezp³.
Aciclovir (1) W: Produkt wskazany jest do stosowania: w leczeniu zaka¿eñ skóry i
100% 1065,96
b³on œluzowych wywo³anych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex vi- tHizentra: inf. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 20 ml
Rx-z (1)
B
rus), w tym pierwotnego i nawracaj¹cego opryszczkowego zaka¿enia narz¹dów
bezp³.
p³ciowych, w zapobieganiu nawrotom opryszczki pospolitej (Herpes simplex virus) u
100% 2664,90
pacjentów z prawid³ow¹ odpornoœci¹, w zapobieganiu zaka¿eniom wywo³anym tHizentra: inf. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 50 ml
Rx-z (2)
B
bezp³.
przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex virus) u pacjentów ze zmniejszon¹ odpornoœci¹, w leczeniu zaka¿eñ wywo³anych przez wirus ospy wietrznej i pó³pa- Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych
œca (Varicella-Zoster virus).
Polpharma niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
niedoborów odpornoœci u dzieci, Program lekowy: leczenie przetoczeWMo 100% 27,13 pierwotnych
Heviran® Comfort: plaster - 15 szt.
niami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (2) Program lekowy: leczenie
Hyaluronic acid
Polpharma pierwotnych niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekoOTC 100% 25,06 wy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
Heviran® Comfort: tabl. 200 mg - 25 szt.
W: Leczenie zastêpcze u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat): pierwotnych zeAciclovir
Polpharma spo³ów niedoboru odpornoœci z upoœledzonym wytwarzaniem przeciwcia³. HipogOTC 100% 40,66 ammaglobulinemii i nawracaj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u pacjentów z przewlek³¹
Heviran® Comfort MAX: tabl. 400 mg - 30 szt.
bia³aczk¹ limfocytow¹ (CLL), u których profilaktyka antybiotykowa okaza³a siê nieOTC 100% 67,95 skuteczna lub jest przeciwwskazana. Hipogamaglobulinemii i i nawracaj¹cych zakaHeviran® Comfort MAX: tabl. 400 mg - 60 szt.
Aciclovir
Polpharma ¿eñ u pacjentów ze szpiczakiem mnogim (MM). Hipogammaglobulinemii u
pacjentów z przed i po allogenicznym przeszczepie krwiotwórczych komórek macietHexacima: inj. [zaw.] 0,5 ml - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml Rx 100% 195,00 rzystych (HSCT). Leczenie immunomodulacyjne u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y
Haemophilus influenzae type b vaccine
Sanofi Pasteur (0-18 lat): produkt leczniczy jest wskazany do leczenia pacjentów z przewlek³¹ zapaln¹ demielinizacyjn¹ polineuropati¹ (ang. chronic inflammatory demyelinating poHexvix: prosz. i rozp. do przyg. roztw. do podaw. do
Rx 100%
X lyneuropathy, CIDP) jako leczenie podtrzymuj¹ce po stabilizacji za pomoc¹ IVIg.

pêcherza mocz. 8 mmol/l - 1 fiol. prosz. (+1 fiol. rozp.)

CSL Behring GmbH

Hexylis aminolevulinatis hydrochloride

Ipsen Poland

100%
8,08
Hiconcil: kaps. 500 mg - 16 szt.
R(1)
4,36
100% 12,57
Hiconcil: prosz. do przyg. zaw. doust. 250 mg/5 ml
Rx (1)
- 1 but. 100 ml
R
3,20
Amoxicillin (1) W: Lek wskazany jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ u dzieci
i doros³ych: ostre bakteryjne zapalenie zatok, ostre zapalenie ucha œrodkowego,
ostre paciorkowcowe zapalenie migda³ków i zapalenie gard³a, zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie p³uc, ostre zapalenie pêcherza
moczowego, bezobjawowy bakteriomocz w okresie ci¹¿y, ostre odmiedniczkowe
zapalenie nerek, dur brzuszny i dur rzekomy, ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê
zapaleniem tkanki ³¹cznej, zaka¿enia zwi¹zane z protezowaniem stawów, eradykacja Helicobacter pylori, choroba z Lyme. Lek jest równie¿ wskazany w zapobieganiu
zapaleniu wsierdzia. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka
Krka

Rx

Holoxan: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 1 g - 1 fiol.
Holoxan: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 2 g - 1 fiol.

Humalog®: inj. [roztw.] 100 j./ml - 1 fiol.

Rx 100%

X
100% 133,10
C(1)
bezp³.
Rx (2)
Humalog®: inj. [roztw.] 100 j./ml - 5 wk³. 3 ml
R
41,22
(3)
S
bezp³.
Rx 100% 47,70 Insulin lispro (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy u osób doros³ych i dzieci, które wymagaj¹ stosowania insuliRx 100% 46,12 ny do utrzymania prawid³owej homeostazy glukozy. Lek jest równie¿ wskazany do
Eli Lilly
Bioprojet Europe wstêpnej stabilizacji cukrzycy.

Histamine dihydrochloride + Immunoglobulin normal human

Histigen:
Histigen:
Histigen:
Histigen:
Histigen:
Histigen:

rak p³uc. W chemioterapii skojarzonej. Miêsaki tkanek miêkkich, w tym miêsak koœciopochodny (osteosarcoma) i miêsak pr¹¿kowanokomórkowy (rhabdomyosarcoma). W monoterapii lub chemioterapii skojarzonej ww. guzów, jeœli brak
skutecznoœci standardowego leczenia. W monoterapii lub chemioterapii skojarzonej
innych miêsaków tkanek miêkkich w przypadku braku powodzenia leczenia chirurgicznego i radioterapii. Miêsak Ewinga. W chemioterapii skojarzonej w przypadku
nieskutecznoœci pierwotnego leczenia cytostatycznego. Ch³oniak z³oœliwy nieziarniczy. W chemioterapii skojarzonej u pacjentów z ch³oniakami z³oœliwymi nieziarniczymi o wysokiej z³oœliwoœci, które nie odpowiadaj¹ na wstêpne leczenie. W leczeniu
skojarzonym u pacjentów z nawrotowymi guzami. Ziarnica z³oœliwa. W chemioterapii skojarzonej, jeœli brak skutecznoœci pierwotnego leczenia cytostatycznego u pacjentów, z ch³oniakami nowotworowymi lub opornymi na leczenie.
Baxter

100% 126,44
B(1)
bezp³.
100% 228,50
Lz (1)
B
bezp³.

Lz

Ifosfamide (1) Chemioterapia ICD-10: C.31.
W: Produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany wy³¹cznie przez lekarzy posiadaj¹cych
doœwiadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej. Rak j¹dra. W leczeniu skojarzonym u pacjentów z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi w
stadium II do IV wg klasyfikacji TNM (nasieniaki i nienasieniaki), które nie reaguj¹ w
stopniu zadowalaj¹cym na wstêpn¹ chemioterapiê. Rak jajnika. W chemioterapii
skojarzonej u pacjentek z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi (stadium III i
IV wg klasyfikacji FIGO), jeœli wstêpna chemioterapia cisplatyn¹ jest nieskuteczna.
Rak szyjki macicy. W monoterapii u pacjentek z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi (stadium III i IV wg klasyfikacji FIGO) oraz w leczeniu nawrotów. Rak piersi. W leczeniu objawowym zaawansowanego, opornego na leczenie lub nawrotów
raka piersi. Niedrobnokomórkowy rak p³uc. W monoterapii lub chemioterapii skojarzonej u pacjentów z guzami nieoperacyjnymi lub z przerzutami. Drobnokomórkowy

100% 133,78
C(1)
bezp³.
R(2)
41,90
S(3)
bezp³.
100% 133,78
C(1)
bezp³.
Humalog® Mix 50: inj. [zaw.] 100 j.m./ml - 5 wk³. 3 ml Rx (2)
R
41,90
S(3)
bezp³.
Insulin lispro (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany u pacjentów z cukrzyc¹, którzy wymagaj¹ stosowania insuliny do utrzymania prawid³owej homeostazy glukozy.
Eli Lilly

Humalog® Mix 25: inj. [zaw.] 100 j.m./ml - 5 wk³. 3 ml

Rx

Humana SL: prosz. do przyg. zaw. od¿ywczej
2043 kJ/100 g - 1 karton 650 g
Humana SL: prosz. do przyg. zaw. od¿ywczej
2043 kJ/100 g - 1 karton 650 g

Œ¯

100%
30%(1)

27,72
8,32

Œ¯ 100%

22,93

Dieta eliminacyjna mlekozastêpcza (1) Zespo³y wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlek³e
W: Alergia na bia³ka mleka krowiego, pierwotna i wtórna nietolerancja laktozy i sacharozy, celiakia, biegunka t³uszczowa, uzupe³nienie diety stosowanej w zaburzeniach
przyjmowania
pokarmów.
Nietolerancja
fruktozy,
galaktozy,
hipercholesterolemia, glikogenoza typu 1, przewlek³a biegunka oporna na leczenie
diet¹ bezglutenow¹ i bezlaktozow¹. Dietê mo¿na tak¿e stosowaæ u pacjentów z zaburzeniami tolerancji glukozy pod warunkiem kontrolowania przemiany materii.
Humana

Humira: inj. [roztw.] 40 mg - 2 amp.-strzyk. + 2 gaziki
nas¹czone alkoholem u
Humira: inj. [roztw.] 40 mg - 2 amp.-strzyk. + 2 gaziki
nas¹czone alkoholem u
Humira: inj. [roztw.] 40 mg - 2 fiol. + 2 strzyk. u
Humira: inj. [roztw.] 40 mg - 2 wstrzyk. + 2 gaziki u

Rx-z

100% 2577,87
B(1)
bezp³.

Rx-z 100% 2577,87
Rx-z 100%
X
Rx-z 100% 2577,87

Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i
m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w: leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów o
nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, gdy odpowiedŸ na leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, w tym metotreksat, okaza³a siê niewystarczaj¹ca; leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia
stawów u doros³ych pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni metotreksatem.
Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Wykazano, ¿e produkt leczniczy stosowany z metotreksatem zmniejsza szybkoœæ postêpu
uszkodzenia stawów, mierzonego radiologicznie oraz powoduje poprawê stanu czynnoœciowego. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z
metotreksatem jest wskazany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów, u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ
na jeden lub wiêcej leków modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. MARDs) okaza³a
siê niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.
Produktu leczniczego nie badano u pacjentów w wieku poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, którzy wykazali
niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie lub gdy nie by³o ono tolerowane. Osiowa spondyloartropatia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa
(ZZSK). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych z ciê¿kim czynnym
zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa, gdy odpowiedŸ na standardowe
leczenie jest niezadowalaj¹ca. Osiowa spondyloartropatia bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
doros³ych pacjentów z ciê¿k¹ osiow¹ spondyloartropati¹ bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, ale z obiektywnymi objawami przedmiotowymi
zapalenia w postaci zwiêkszonego stê¿enia bia³ka C-reaktywnego lub potwierdzonymi badaniem metod¹ rezonansu magnetycznego, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub ich nie toleruj¹.
£uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
czynnego i postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, gdy odpowiedŸ na uprzednio stosowane leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, okaza³a siê niewystarczaj¹ca. Wykazano, ¿e produkt leczniczy zmniejsza szybkoœæ postêpu
uszkodzenia stawów obwodowych mierzon¹ radiologicznie u pacjentów z wielostawowymi symetrycznymi podtypami choroby oraz powoduje poprawê stanu czynnoœciowego. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej
do ciê¿kiej przewlek³ej postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u doros³ych pacjentów, którzy s¹ kandydatami do leczenia systemowego. £uszczyca zwyczajna
(plackowata) u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w
wieku od 4 lat, które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i
fototerapie lub nie kwalifikuj¹ siê do takiego leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów potowych (Hidradenitis Suppurativa, HS). Produkt leczniczy
jest wskazany w leczeniu czynnego ropnego zapalenia apokrynowych gruczo³ów
potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na

LEKsykon - Receptariusz

standardowe leczenie uk³adowe HS. Choroba Leœniowskiego-Crohna. Produkt
leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Leœniowskiego-Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi
na pe³ny i odpowiedni kurs leczenia kortykosteroidem oraz/lub lekiem immunosupresyjnym lub nie toleruj¹ takiego leczenia lub jest ono u nich przeciwwskazane ze
wzglêdów medycznych. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które
wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek immunomoduluj¹cy, lub u których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania do
stosowania takich rodzajów leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego czynnego
wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali
wystarczaj¹cej odpowiedzi na standardowe leczenie, w tym kortykosteroidy i 6-merkaptopurynê (6-MP) lub azatioprynê (AZA), lub wtedy gdy nie toleruj¹ takiego leczenia lub jest ono przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych. Zapalenie b³ony
naczyniowej oka. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nieinfekcyjnego zapalenia b³ony naczyniowej oka czêœci poœredniej, odcinka tylnego i ca³ej b³ony naczyniowej u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie
kortykosteroidami, u pacjentów u których konieczne jest zmniejszenie dawki kortykosteroidów lub leczenie kortykosteroidami jest niew³aœciwe. Zapalenie b³ony naczyniowej oka u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
przewlek³ego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka b³ony naczyniowej oka
u pacjentów w wieku od 2 lat, którzy wykazywali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
standardowe leczenie lub gdy jest ono nietolerowane lub, u których leczenie konwencjonalne jest niew³aœciwe.
AbbVie Polska

100% 18,22
30%(1) 13,71
100% 28,89
Hydrocoll Sacral: opatrunek leczniczy 12x18 cm
WM
- 1 szt.
30%(1) 18,73
100%
8,68
Hydrocoll Thin: opatrunek leczniczy 10x10 cm - 1 szt. WM 30%(1) 3,98
B(2)
1,96
100% 15,93
Hydrocoll Thin: opatrunek leczniczy 15x15 cm - 1 szt. WM 30%(1) 5,35
B(2)
0,82
Emplastri hydrocolloidosa (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Paul Hartmann

Hydrocoll Concave: opatrunek leczniczy 8x12 cm
- 1 szt.

OTC 100%

Hydrocortisonum AFP: krem 10 mg/g - 1 op. 15 g

Rx 50%(1)

100%

100% 99,03
C(1)
bezp³.
Rx (2)
Humulin® R: inj. [roztw.] 100 j.m./ml - 5 wk³. 3 ml
R
7,15
S(3)
bezp³.
Insulin human (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
W: Wskazania do refundacji. Leczenie pacjentów z cukrzyc¹, którzy wymagaj¹
stosowania insuliny dla utrzymania prawid³owego metabolizmu glukozy. Wskazaniem do stosowania preparatu jest tak¿e pocz¹tkowy okres cukrzycy i cukrzyca u kobiet w ci¹¿y. Wskazania z ChPL. Leczenie pacjentów z cukrzyc¹, którzy wymagaj¹
Eli Lilly
stosowania insuliny dla utrzymania prawid³owego metabolizmu glukozy.

Rx 100% 136,00
Sequoia Sp. z o.o.

Hycamtin®: inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.] Rx-z 100%
1 mg - 5 fiol.
Hycamtin®: inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.] Rx-z 100%
4 mg - 1 fiol. 17 ml
Hycamtin®:

kaps. twarde 0,25 mg - 10 szt.

Hycamtin®: kaps. twarde 1 mg - 10 szt.

X

100% 405,41
Rx (1)
B
bezp³.
100% 1530,90
Rx (1)
B
bezp³.

Rx
Rx

Hydrochlorothiazide

Hydrochlorothiazidum POLPHARMA: tabl.
Rx
12,5 mg - 30 szt.
Hydrochlorothiazidum POLPHARMA: tabl. 25 mg Rx
- 30 szt.
Hydrochlorothiazide

Hydrocoll: opatrunek leczniczy 10x10 cm - 1 szt.

WM

Hydrocoll: opatrunek leczniczy 15x15 cm - 1 szt.

WM

Hydrocoll: opatrunek leczniczy 20x20 cm - 1 szt.

WM

100%

10,68
5,61
(2)
B
3,43
100% 21,77
WM 30%(1) 11,62
HydroTac: opatrunek leczniczy 10x20 cm - 1 szt.
B(2)
7,27
100% 24,06
WM 30%(1) 12,64
HydroTac: opatrunek leczniczy 15x15 cm - 1 szt.
B(2)
7,74
100% 36,86
WM 30%(1) 16,56
HydroTac: opatrunek leczniczy 20x20 cm - 1 szt.
B(2)
7,86
Emplastri hydropolymerosa (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Paul Hartmann

WM 30%(1)

100%

11,33
3,40
B(2)
bezp³.
100% 16,35
HydroTac Comfort: opatrunek leczniczy 15x15 cm WM 30%(1) 4,93
- 1 szt.
B(2)
0,03
100% 27,00
HydroTac Comfort: opatrunek leczniczy 20x20 cm WM 30%(1) 8,10
- 1 szt.
B(2)
bezp³.
Emplastri hydropolymerosa (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Paul Hartmann

HydroTac Comfort: opatrunek leczniczy 12,5x12,5 cm WM 30%(1)

Topotecan (1) Chemioterapia ICD-10: C.57.1
W: Topotekan stosowany w monoterapii jest wskazany: do leczenia pacjentek z rakiem jajnika z przerzutami, u których chemioterapia pierwszego lub kolejnego rzutu
okaza³a siê nieskuteczna; do leczenia pacjentów z nawrotowym rakiem drobnokomórkowym p³uca, u których ponowne leczenie z u¿yciem chemioterapii pierwszego
rzutu uznano za nieodpowiednie. Topotekan w skojarzeniu z cisplatyn¹ jest wskazany do leczenia pacjentek z rakiem szyjki macicy, nawracaj¹cym po radioterapii oraz
u pacjentek w stadium IVB zaawansowania choroby. U pacjentek, które wczeœniej
otrzymywa³y cisplatynê, zastosowanie terapii skojarzonej jest uzasadnione w przypadku d³ugotrwa³ego okresu bez leczenia.
Novartis Europharm Limited

Hydrochlorothiazide Orion: tabl. 12,5 mg - 30 szt.
Hydrochlorothiazide Orion: tabl. 25 mg - 30 szt.

Bausch Health

X - 1 szt.

Hydroxycarbamid Teva: kaps. 500 mg
- 100 szt. (but.) u

100%

Rx B(1)

Rx 100%

Hydroxyzine hydrochloride

10,96

Aflofarm Farmacja Polska

Hydroxyzinum Alvogen: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u Rx 100%
Hydroxyzinum Alvogen: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u Rx 100%
Hydroxyzine hydrochloride

7,79
8,40
Alvogen

syrop 10 mg/5 ml

Rx 100%

16,56

syrop 10 mg/5ml - but. 150 g Rx 100%

14,08

tabl. powl. 10 mg - 25 szt. u
tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
tabl. powl. 25 mg - 25 szt. u
tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

11,84
7,58
13,23
14,89

Hydroxyzine hydrochloride

Espefa

Hydroxyzinum Hasco: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u Rx 100%
Hydroxyzinum Hasco: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u Rx 100%

7,93
8,58

Hydroxyzine hydrochloride

Hasco-Lek SA

Hydroxyzinum Hasco: syrop 10 mg/5 ml
- 1 but. 200 ml u

Rx 100%

Hydroxyzine hydrochloride

Hydroxyzinum Polfarmex: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u Rx 100%
Hydroxyzinum Polfarmex: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u Rx 100%
Hydroxyzine hydrochloride

Rx 100%
Rx 100%
Rx
Rx
Rx
Rx

Hydroxyzine hydrochloride

Hydroxyzinum VP: syrop 2 mg/ml - 1 but. 120 ml u
Hydroxyzinum VP: syrop 2 mg/ml - 1 but. 200 ml u

100%
100%
100%
100%

7,30
8,50

Bausch Health

Rx 100%

Chlortalidone

8,28
Symphar

Rx 100%

Chlortalidone

Hylosept: krem 20 mg/g - 1 op. 15 g

7,80
14,60
8,30
14,90

Bausch Health

Rx 100%
Rx 100%

Hydroxyzine hydrochloride

Hygroton® - (IR): tabl. 50 mg - 20 szt.

16,65

Teva Pharmaceuticals Polska

tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
tabl. powl. 10 mg - 60 szt. u
tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u
tabl. powl. 25 mg - 60 szt. u

Hygroton®: tabl. 50 mg - 20 szt.

11,52
Polfarmex

Hydroxyzinum Teva: inj. [roztw.] 50 mg/ml
- 5 amp. 2 ml u
Hydroxyzinum VP:
Hydroxyzinum VP:
Hydroxyzinum VP:
Hydroxyzinum VP:

10,70
11,52
Polfarmex

Hydroxyzinum Polfarmex: syrop 2 mg/ml
- 1 but. 200 ml u

Hydroxyzine hydrochloride

11,66

Hasco-Lek SA

15,30 Hydroxyzine hydrochloride

100% 18,23
Rx 30%(1) 5,47
Hydrocortisonum-SF: tabl. 10 mg - 60 szt.
C(2)
bezp³.
Hydrocortisone (1) W: Do stosowania w leczeniu substytucyjnym w pierwotnej
lub wtórnej niewydolnoœci kory nadnerczy. Przed operacjami i podczas powa¿nych
urazów lub chorób u pacjentów z rozpoznan¹ niewydolnoœci¹ kory nadnerczy lub
niepewn¹ rezerw¹ hormonów kory nadnerczy. (2) Kobiety w ci¹¿y
Sun Farm

Rx

Hyaluronate sodium

Rx 100%

Hydroxyzinum Aflofarm: syrop 2 mg/ml
- 1 but. 200 ml u

Hydroxyzinum Espefa:
- 1 but. 250 g u
Hydroxyzinum Espefa:
u
Hydroxyzinum Espefa:
Hydroxyzinum Espefa:
10,29 Hydroxyzinum Espefa:
7,07 Hydroxyzinum Espefa:

3,54
S(2)
bezp³.
Hydrocortisone (1) W: Dawka 5 mg/g. Produkt leczniczy stosuje siê miejscowo w
nastêpuj¹cych wskazaniach: atopowe zapalenie skóry (wyprysk alergiczny, pokrzywka); liszaj rumieniowaty; rumieñ wielopostaciowy; liszaj p³aski o nasilonym
œwi¹dzie; ³ojotokowe zapalenie skóry; ró¿ne postacie wyprysku, zw³aszcza wyprysk
zliszajowacia³y; ³uszczyca ow³osionej skóry g³owy, ³uszczyca zadawniona; œwierzbi¹czka; kontynuacja leczenia silnie dzia³aj¹cymi glikokortykosteroidami; oparzenia
I°, II° (w tym s³oneczne); ³agodzenie odczynów po uk¹szeniach owadów. Dawka 10
mg/g. Produkt leczniczy stosuje siê miejscowo w nastêpuj¹cych wskazaniach: atopowe zapalenie skóry; liszaj rumieniowaty; rumieñ wielopostaciowy; liszaj p³aski o
nasilonym œwi¹dzie; ³ojotokowe zapalenie skóry; ró¿ne postacie wyprysku, zw³aszcza wyprysk zliszajowacia³y; ³uszczyca ow³osionej skóry g³owy, ³uszczyca zadawniona; œwierzbi¹czka; kontynuacja leczenia silnie dzia³aj¹cymi glikokortykosteroidami. (2) Pacjenci 75+
Aflofarm Farmacja Polska

100% 99,03
C(1)
bezp³.
R(2)
7,15
S(3)
bezp³.
Insulin isophanic human (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
W: Wskazania do refundacji. Leczenie pacjentów z cukrzyc¹, którzy wymagaj¹
stosowania insuliny dla utrzymania prawid³owego metabolizmu glukozy. Wskazaniem do stosowania preparatu jest tak¿e pocz¹tkowy okres cukrzycy i cukrzyca u ko- HydroTac: opatrunek leczniczy 10x10 cm - 1 szt.
biet w ci¹¿y. Wskazania z ChPL. Leczenie pacjentów z cukrzyc¹, którzy wymagaj¹
stosowania insuliny dla utrzymania prawid³owego metabolizmu glukozy.
Eli Lilly

Hyalgan: inj. [roztw.] 20 mg/2 ml - 1 amp.-strzyk. 2 ml

WM

Hydrocortisonum AFP: krem 5 mg/g - 1 op. 15 g

100% 99,03
C(1)
bezp³.
Humulin® M3 (30/70): inj. [zaw.] 100 j.m./ml
Rx (2)
- 5 wk³. 3 ml
R
7,15
S(3)
bezp³.
Insulin human/Insulin isophanic human (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca
(3) Pacjenci 75+
W: Wskazania do refundacji. Leczenie pacjentów z cukrzyc¹, którzy wymagaj¹
stosowania insuliny dla utrzymania prawid³owego metabolizmu glukozy. Wskazan- Hydrocortisonum Jelfa: tabl. 20 mg - 20 szt.
iem do stosowania preparatu jest tak¿e pocz¹tkowy okres cukrzycy i cukrzyca u ko- Hydrocortisone
biet w ci¹¿y. Wskazania z ChPL. Leczenie pacjentów z cukrzyc¹, którzy wymagaj¹
stosowania insuliny dla utrzymania prawid³owego metabolizmu glukozy.
Eli Lilly

Humulin® N: inj. [zaw.] 100 j.m./ml - 5 wk³. 3 ml
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Humul

14,28
Inpharm

Rx 100%

Fusidic acid

24,98

Aristo Pharma

100%

Hyplafin: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.

Rx R(1)

28,72
5,72
bezp³.

S(2)
Finasteride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
W: Lek wskazany jest do leczenia i kontroli ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego
(ang. BPH) u pacjentów z powiêkszonym gruczo³em krokowym w celu: zmniejszenia powiêkszonego gruczo³u krokowego, poprawy przep³ywu moczu i z³agodzenia
objawów zwi¹zanych z BPH, zmniejszenia czêstoœci wystêpowania ostrego zatrzymania moczu oraz koniecznoœci interwencji chirurgicznej, z przezcewkow¹ resekcj¹
gruczo³u krokowego (ang. TURP) i prostatektomi¹ w³¹cznie. Produkt leczniczy powinien byæ podawany tylko pacjentom z powiêkszonym gruczo³em krokowym (objê+pharma Polska
toœæ gruczo³u krokowego w przybli¿eniu powy¿ej 40 ml).

 Hypnogen®: tabl. powl. 10 mg - 20 szt. u

Rx 100%

Zolpidem tartrate

Hypoten®:
Hypoten®:
Hypoten®:
76,55 Hypoten®:
bezp³. Hypoten®:
bezp³. Hypoten®:

tabl. powl. 6,25 mg - 30 szt. u
tabl. powl. 6,25 mg - 100 szt. u
tabl. powl. 12,5 mg - 30 szt. u
tabl. powl. 12,5 mg - 100 szt. u
tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u
tabl. powl. 25 mg - 100 szt. u

17,95
Zentiva

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%
100%
100%

7,66
23,59
10,53
31,90
14,26
42,44

B(2)
Hydroxycarbamide (1) Nowotwory z³oœliwe (2) Chemioterapia ICD-10: C.29.
Carvedilol
Orion Corporation
W: Przewlek³e zespo³y mieloproliferacyjne takie, jak: przewlek³a bia³aczka szpikowa
100% 3402,00
(CML); czerwienica prawdziwa z wysokim ryzykiem powik³añ zakrzepowo-zatoroRx-z
HyQvia:
inf.
[roztw.]
100
mg/ml
1
fiol.
100
ml
100% 12,35 wych; nadp³ytkowoœæ samoistna (trombocytemia), zw³óknienie szpiku (osteomielofiB(1)
bezp³.
broza).
Teva
Pharmaceuticals
Polska
100% 12,64
100% 6804,00
Rx-z
HyQvia:
inf.
[roztw.]
100
mg/ml
1
fiol.
200
ml
100% 90,43
Orion Corporation
B(1)
bezp³.
Hydroxyurea medac: kaps. twarde 500 mg - 100 szt. Rx B(1) 13,88
100% 850,50
100% 19,36 u
(2)
Rx-z (1)
B
bezp³. HyQvia: inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 25 ml
B
bezp³.
Hydroxycarbamide (1) Nowotwory z³oœliwe (2) Chemioterapia ICD-10: C.29.
100% 19,31
W: Leczenie przewlek³ej bia³aczki szpikowej (CML) w fazie przewlek³ej lub w fazie
100% 10206,0
0
Rx-z
HyQvia: inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 300 ml
Polpharma akceleracji. Leczenie samoistnej nadp³ytkowoœci lub czerwienicy prawdziwej z duB(1)
¿ym ryzykiem wyst¹pienia powik³añ zakrzepowo-zatorowych.
medac
bezp³.
100%
9,78
100% 1701,00
Rx 100% 12,14
Hydroxyzine Orion: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
Rx-z (1)
HyQvia: inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 50 ml
30%(1)
5,08
B
bezp³.
Rx 100% 12,85
Hydroxyzine Orion: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u
B(2)
3,06 Hydroxyzine hydrochloride
Orion Corporation Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych
niedoborów
odpornoœci
(PNO)
u
pacjentów
doros³ych,
Program
lekowy:
leczenie
100% 23,96
Hydroxyzinum Adamed: tabl. powl. 10 mg - 25 szt. u Rx 100% 9,46 pierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci
30%(1) 13,38
Hydroxyzinum Adamed: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u Rx 100% 5,30 W: Leczenie substytucyjne u doros³ych z zespo³ami pierwotnego niedoboru odpornB(2)
8,85
oœci, takimi jak: wrodzona agammaglobulinemia i hipogammaglobulinemia, pospoliHydroxyzinum Adamed: tabl. powl. 25 mg - 25 szt. u Rx 100% 10,79 ty zmienny niedobór odpornoœci, ciê¿ki z³o¿ony niedobór odpornoœci, niedobory
100% 38,18
podklas IgG z nawracaj¹cymi zaka¿eniami. Leczenie substytucyjne u doros³ych ze
Rx
100%
Hydroxyzinum
Adamed:
tabl.
powl.
25
mg
30
szt.
u
5,65
30%(1) 19,38
Hydroxyzine hydrochloride
Adamed szpiczakiem lub przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹ z ciê¿k¹ wtórn¹ hipogammaglobulinemi¹ i nawracaj¹cymi zaka¿eniami.
Baxter
B(2)
11,32
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LEKsykon - Receptariusz

Hyrim

100% 2041,20
B(1)
bezp³.
100% 2041,20
tHyrimoz: inj. [roztw.] 40 mg/0,8 ml - 2 wstrzyk. u Rx-z (1)
B
bezp³.
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Lek w skojarzeniu z metotreksatem jest
wskazany w: leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów o nasileniu
umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, gdy odpowiedŸ na leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, w tym metotreksat, okaza³a siê niewystarczaj¹ca; leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia stawów u
doros³ych pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni metotreksatem. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy
dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Wykazano, ¿e adalimumab stosowany z metotreksatem zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzenia stawów, mierzonego radiologicznie oraz powoduje poprawê stanu czynnoœciowego.
M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Lek w skojarzeniu z metotreksatem
jest wskazany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów, u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARD) okaza³a siê
niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.
Adalimumabu nie badano u pacjentów poni¿ej 2 lat. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, którzy wykazali
niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie lub gdy nie by³o ono tolerowane. Osiowa spondyloartropatia. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych z ciê¿kim czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa
(ZZSK), gdy odpowiedŸ na stosowane tradycyjnie leczenie jest niezadowalaj¹ca.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿k¹ osiow¹
spondyloartropati¹ bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, ale
z obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia wykazanymi badaniem metod¹ rezonansu magnetycznego i/lub ze zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ lub ich nie toleruj¹.
£uszczycowe zapalenie stawów. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnego i postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, gdy odpowiedŸ na
uprzednio stosowane leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, okaza³a siê niewystarczaj¹ca. Wykazano, ¿e adalimumab zmniejsza szybkoœæ postêpu obwodowego
uszkodzenia stawów, mierzonego radiologicznie u pacjentów z wielostawowymi symetrycznymi podtypami choroby oraz powoduje poprawê stanu czynnoœciowego.
£uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej
przewlek³ej postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u doros³ych pacjentów, którzy s¹ kandydatami do leczenia systemowego. £uszczyca zwyczajna (plackowata)
u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej
postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat,
które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapie lub
nie kwalifikuj¹ siê do takiego leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów
potowych (Hidradenitis Suppurativa, HS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu czynnego ropnego zapalenia apokrynowych gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych i
m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Choroba Leœniowskiego-Crohna. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Leœniowskiego-Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi na
pe³ny i odpowiedni kurs leczenia kortykosteroidem oraz/lub lekiem immunosupresyjnym lub nie toleruj¹ takiego leczenia lub jest ono u nich przeciwwskazane ze
wzglêdów medycznych. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci
choroby Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek
immunomoduluj¹cy, lub u których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania
do stosowania takich rodzajów leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego czynnego
wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali
wystarczaj¹cej odpowiedzi na konwencjonalne leczenie, w tym kortykosteroidy i
6-merkaptopurynê (6-MP) lub azatioprynê (AZA), lub wtedy gdy nie toleruj¹ takiego
leczenia lub jest ono przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych. Zapalenie b³ony
naczyniowej oka. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nieinfekcyjnego zapalenia b³ony naczyniowej oka czêœci poœredniej, odcinka tylnego i ca³ej b³ony naczyniowej u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie
kortykosteroidami, u pacjentów u których konieczne jest zmniejszenie dawki kortykosteroidów lub leczenie kortykosteroidami jest niew³aœciwe. Zapalenie b³ony naczyniowej oka u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
przewlek³ego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka b³ony naczyniowej oka
u pacjentów w wieku od 2 lat, którzy wykazywali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
konwencjonalne leczenie lub gdy jest ono nietolerowane lub, u których leczenie konwencjonalne jest niew³aœciwe.
Sandoz GmbH

tHyrimoz: inj. [roztw.] 40 mg/0,8 ml - 2 amp.-strzyk.
u

Rx-z

100% 13,20
30%(1)
8,37
R(2)
9,50
S(3)
bezp³.
100% 31,92
30%(1) 19,85
®
Rx
Hytrin : tabl. 5 mg - 28 szt. u
R(2)
17,87
S(3)
bezp³.
100% 62,59
30%(1) 38,44
Rx (2)
Hytrin®: tabl. 10 mg - 28 szt. u
R
34,06
S(3)
bezp³.
Terazosin hydrochloride (1) W: Zmniejszenie nasilenia objawów przedmiotowych i podmiotowych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego w monoterapii, leczenie
nadciœnienia têtniczego w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami o dzia³aniu
hipotensyjnym, produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania u osób w wieku
od 18-64 lat. (2) Przerost gruczo³u krokowego (3) Pacjenci 75+
Symphar

Hytrin®: tabl. 2 mg - 28 szt. u

Rx

Hyzaar Forte®: tabl. powl. 100/25 mg - 28 szt.

Rx 30%(1) 14,40

100%
S(2)

27,01
bezp³.

100%

13,95
7,64
S(2)
bezp³.
Losartan potassium + Hydrochlorothiazide (1) W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu pierwotnego nadciœnienia têtniczego u pacjentów, u których ciœnienie krwi nie jest wystarczaj¹co kontrolowane podczas leczenia tylko losartanem
lub tylko hydrochlorotiazydem. (2) Pacjenci 75+
MSD

Rx 30%(1)

Hyzaar®: tabl. powl. 50/12,5 mg - 28 szt.

Ibuvit D3 2000 IU: kaps. miêkkie 2000 j.m. - 30 szt.
Ibuvit D3 2000 IU: kaps. miêkkie 2000 j.m. - 60 szt.
Ibuvit D3 2000 IU: kaps. miêkkie 2000 j.m. - 90 szt.

OTC 100%
OTC 100%
OTC 100%

Colecalciferol

25,21
Polpharma

14,64
25,07
30,05
Polpharma

28,43 Ibuvit D3 4000 + K2 MK-7 Omega 3: kaps. - 30 szt. SD 100% 31,07
Polpharma
47,95 Omega 3-Triglycerides + Colecalciferol + Menaquinone
Apotex Inc. Ibuvit D3 4000 IU: kaps. miêkkie 4000 j.m. - 30 szt.
OTC 100% 19,17
OTC 100% 30,21
Rx 100% 25,38 Ibuvit D3 4000 IU: kaps. miêkkie 4000 j.m. - 60 szt.
Polpharma Ibuvit D3 4000 IU: kaps. miêkkie 4000 j.m. - 90 szt.
OTC 100% 39,01
Colecalciferol
Polpharma
Rx 100% 190,55
Ibuvit Magnez: tabl. o kontrol. uwalnianiu,
SD 100% 16,95
Rx 100% 720,00 trójwarstwowa - 30 szt.
Magnesium
Polpharma

Ibandronic acid

Ibandronat Polpharma: tabl. powl. 150 mg - 1 szt.
Ibandronic acid

Ibandronic Acid Accord: inj. [roztw.] 3 mg
- 1 amp.-strzyk.
Ibandronic Acid Accord: inj. [roztw.] 3 mg
- 4 amp.-strzyk.
Ibandronic acid

Accord Healthcare

Rx 100%

Ibandronic Acid Mylan: tabl. powl. 150 mg - 1 szt.
Ibandronic acid

Ibandronic acid

Menaquinone + Colecalciferol + Omega 3-Triglycerides

Rx 100%
Rx 100%

Ibandronat Apotex: tabl. powl. 150 mg - 1 szt.
Ibandronat Apotex: tabl. powl. 150 mg - 3 szt.

Ibandronic Acid Teva: tabl. powl. 150 mg - 1 szt.
Ibandronic Acid Teva: tabl. powl. 150 mg - 3 szt.

Ibuvit D3 2000 + K2 MK-7 Omega 3: kaps. - 30 szt. SD 100%

Ibuvit MultiSpec: tabl. o kontrol. uwalnianiu,

15,49 trójwarstwowa - 30 szt.
Viatris Prep. z³o¿.

Rx-z 100%
Rx-z 100%

32,30 Ibuvit Witamina C 1000: tabl. o kontrol. uwalnianiu,
71,89 trójwarstwowa 1000 mg - 30 szt.
Teva Pharmaceuticals Polska Ascorbic acid

SD 100%

33,77
Polpharma

SD 100%

22,59
Polpharma

X Ibuvit ¯elazo + C: tabl. o kontrol. uwalnianiu,
SD 100% 21,72
trójwarstwowa - 30 szt.
100% 10149,30
Ferrous + Ascorbic acid
Polpharma
Rx-z (1)
tIbrance: tabl. powl. 75 mg - 21 szt. u
B
bezp³.
100% 2194,44
Rx-z 100%
tIbrance: kaps. twarde 100 mg - 21 szt. u
X Icatibant Medical Valley: inj. [roztw.] 30 mg
Rx (1)
- 1 amp.-strzyk. 3 ml u NOWOŒÆ
R
3,20
100% 10149,30
Rx-z (1)
Icatibant (1) Leczenie ostrych zagra¿aj¹cych ¿yciu napadów obrzêku naczyniorutIbrance: tabl. powl. 100 mg - 21 szt. u
B
bezp³. chowego u chorych doros³ych na dziedziczny obrzêk naczynioruchowy wywo³any
Rx-z 100%
tIbrance: kaps. twarde 125 mg - 21 szt. u
X niedoborem inhibitora esterazy C1, Leczenie ostrych, zagra¿aj¹cych ¿yciu napadów obrzêku naczynioruchowego u dzieci od 2 roku ¿ycia, chorych na dziedziczny
100% 10149,30 obrzêk naczynioruchowy wywo³any niedoborem inhibitora esterazy C1
Rx-z (1)
tIbrance: tabl. powl. 125 mg - 21 szt. u
B
bezp³. W: Produkt jest wskazany w leczeniu objawowym ostrych napadów dziedzicznego
obrzêku naczynioruchowego (ang. HAE) u osób doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wiePalbociclib (1) Program lekowy: leczenie raka piersi
Medical Valley Invest AB
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu HR-dodatniego (receptor hormonal- ku 2 lat i starszych, z niedoborem inhibitora esterazy C1.
ny), HER2-ujemnego (receptor ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2) Icatibant Zentiva: inj. [roztw.] 30 mg
100% 2375,88
Rx (1)
raka piersi miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami: w skojarzeniu z inhibitoR
3,20
rem aromatazy; w skojarzeniu z fulwestrantem u kobiet po uprzedniej hormonotera- - 1 amp.-strzyk. 3 ml u
pii. U kobiet w okresie przed- i oko³omenopauzalnym hormonoterapiê nale¿y Icatibant (1) Leczenie ostrych zagra¿aj¹cych ¿yciu napadów obrzêku naczynioruskojarzyæ z agonist¹ hormonu uwalniaj¹cego hormon luteinizuj¹cy (LHRH). Pfizer chowego u chorych doros³ych na dziedziczny obrzêk naczynioruchowy wywo³any
niedoborem inhibitora esterazy C1, Leczenie ostrych, zagra¿aj¹cych ¿yciu napaWMo 100% 16,24 dów obrzêku naczynioruchowego u dzieci od 2 roku ¿ycia, chorych na dziedziczny
Ibufen Aroma na katar: plaster - 5 szt.
Lavender oil + Rosemary oil + Mint oil + Pine oil + Eucalyptus oil
obrzêk naczynioruchowy wywo³any niedoborem inhibitora esterazy C1
Polpharma W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu objawowym ostrych napadów dziedzicznego obrzêku naczynioruchowego (ang. HAE) u osób doros³ych, m³odzie¿y i
®
OTC
100%
Ibufen : czopki doodbytnicze 200 mg - 5 szt.
16,89 dzieci w wieku 2 lat i starszych z niedoborem inhibitora esterazy C1.
Zentiva
Ibuprofen
Polpharma
100% 26423,33
Rx-z (1)
OTC 100% 10,74 tIclusig: tabl. powl. 15 mg - 60 szt.
Ibufen® Baby: czopki doodbytnicze 60 mg - 5 szt.
B
bezp³.
OTC 100% 11,99
Ibufen® Baby: czopki doodbytnicze 125 mg - 5 szt.
100% 26423,33
Ibuprofen
Polpharma tIclusig: tabl. powl. 45 mg - 30 szt.
Rx-z (1)
B
bezp³.
Ibufen® dla Dzieci Forte: zaw. doust. [smak
OTC 100% 24,38 Ponatinib (1) Program lekowy: leczenie dazatynibem ostrej bia³aczki limfoblastmalinowy] 200 mg/5 ml - 1 but. 100 ml
ycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+), Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki szpikowej
Ibufen® dla Dzieci Forte: zaw. doust. [smak
OTC 100% 24,76 W: Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych pacjentów z: faz¹ przewlek³¹,
truskawkowy] 200 mg/5 ml - 1 but. 100 ml
faz¹
akceleracji lub faz¹ prze³omu blastycznego przewlek³ej bia³aczki szpikowej
Ibufen® dla Dzieci Forte: zaw. doust. [smak
OTC 100% 14,14 (CML) z opornoœci¹ lub nietolerancj¹ leczenia dazatynibem lub nilotynibem i dla któtruskawkowy] 200 mg/5 ml - 1 but. 40 ml
rych kolejne leczenie imatynibem nie jest w³aœciwe ze wzglêdów klinicznych, lub u
Ibuprofen
Polpharma pacjentów z mutacj¹ T315I; ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ z obecnoœci¹ chromosomu Filadelfia (Ph+ ALL) z opornoœci¹ lub nietolerancj¹ leczenia dazatynibem i dla
OTC 100%
Ibufen® Junior: kaps. miêkkie 200 mg - 10 szt.
9,64 których kolejne leczenie imatynibem nie jest w³aœciwe ze wzglêdów klinicznych, lub
Ibuprofen
Polpharma u pacjentów z mutacj¹ T315I.
Incyte Biosciences Distribution B.V.

tIbrance: kaps. twarde 75 mg - 21 szt. u

Ibufen® mini Junior: kaps. miêkkie 100 mg - 15 szt.

Rx-z 100%

OTC 100%

Ibuprofen

10,73 Ictady: tabl. powl. 245 mg - 30 szt.
Polpharma Tenofovir disoproxil

Rx 100%

Rx 100%

X
Rivopharm

6,91 tIdacio: inj. [roztw.] 40 mg - 1 fiol. 0,8 ml + 1 strzyk. + 1
100% 800,66
Rx-z (1)
ig³a + 1 nasadka + 2 gaziki u
B
bezp³.
100%
8,73 Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
Rx (1)
Ibuprofen Hasco: kaps. miêkkie 200 mg - 60 szt.
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
R
7,35 lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ poIbuprofen (1) W: Bóle ró¿nego pochodzenia o nasileniu s³abym do umiarkowane- staci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
go: bóle g³owy (w tym tak¿e migreny); bóle zêbów; bóle miêœniowe, stawowe i kost- leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalne; bóle po urazach; nerwobóle; bóle towarzysz¹ce przeziêbieniu i grypie. Bolesne enia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
miesi¹czkowanie. Stany gor¹czkowe ró¿nego pochodzenia (miêdzy innymi w prze- zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
biegu grypy, przeziêbienia lub innych chorób zakaŸnych). Objawowe leczenie cho- W: M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze
roby zwyrodnieniowej stawów i reumatoidalnego zapalenie stawów (w tym m³odzie- idiopatyczne zapalenie stawów. Produkt w skojarzeniu z metotreksatem jest wskaHasco-Lek SA zany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapaleñczego reumatoidalnego zapalenie stawów).
nia stawów u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków
Rx 100%
Ibuprofen-Pabi: tabl. dra¿. 200 mg - 60 szt.
6,85 modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARDs) okaza³a siê niewystarczaj¹ca.
Ibuprofen
Adamed Lek mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy
Rx 100%
Ibuprofen Polfarmex: tabl. powl. 200 mg - 60 szt.
X dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Adalimumabu nie badano u pacjentów poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów
Ibuprofen
Polfarmex œciêgnistych. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z
towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i
Ibuvit C: krople doustne [roztw.] 100 mg/ml
OTC 100% 16,60 starszych, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie
- 1 but. 30 ml
lub gdy nie by³o ono tolerowane. £uszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci i
Ascorbic acid
Polpharma m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej postaci ³uszczycy
SD
100%
Ibuvit D: kaps. miêkkie, twist off 400 j.m. - 30 szt.
13,34 zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat, które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapie lub nie kwalifikuj¹ siê
SD 100% 16,59 do takiego leczenia. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. ProIbuvit D: kaps. miêkkie, twist off 600 j.m. - 30 szt.
SD 100% 16,22 dukt jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Ibuvit D: kaps. miêkkie, twist off 1000 j.m. - 30 szt.
Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które wykaza³y niewyColecalciferol
Polpharma
starczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako
terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek immunomoduluj¹cy, lub u
Ibuvit D: krople doustne 600 j.m. - 1 but. 10 ml z
SD 100% 20,43 których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania takich ropompk¹ (61 dawek)
dzajów leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów potowych (HidraColecalciferol
Polpharma
denitis Suppurativa, HS) u m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
Ibuvit D3 1000 + K2 MK-7 Omega 3: kaps. - 30 szt. SD 100% 19,27 czynnego ropnego zapalenia gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewysOmega 3-Triglycerides + Colecalciferol + Menaquinone
Polpharma
tarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Zapalenie b³ony naczyniowej oka u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu

Ibuprofen AFL: tabl. dra¿. 200 mg - 60 szt.
Ibuprofen

Aflofarm Farmacja Polska

LEKsykon - Receptariusz

przewlek³ego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka b³ony naczyniowej oka Ig Vena: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 50 ml + zest. do
100% 637,88
Lz (1)
u pacjentów w wieku od 2 lat, którzy wykazywali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na inf.
B
bezp³.
konwencjonalne leczenie lub gdy jest ono nietolerowane, lub u których leczenie konwencjonalne jest niew³aœciwe.
Fresenius Kabi Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
tIdacio: inj. [roztw.] 40 mg - 2 amp.-strzyk. 0,8 ml + 2 Rx-z 100% 1521,25 pierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci, Program lekowy: leczenie przetoczegaziki u
B(1)
bezp³. niami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
W: Leczenie substytucyjne u doros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat): w zespotIdacio: inj. [roztw.] 40 mg - 2 wstrzyk. 0,8 ml + 2 gaziki Rx-z 100% 1521,25 ³ach pierwotnych niedoborów odpornoœci z upoœledzonym wytwarzaniem przeciwc(1)
u
B
bezp³. ia³; w hipogammaglobulinemii i nawracaj¹cych zaka¿eniach bakteryjnych u
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna pacjentów z przewlek³¹ bia³aczk¹ limfatyczn¹, u których profilaktyka antybiotykowa
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program by³a nieskuteczna; w hipogammaglobulinemii i nawracaj¹cych zaka¿eniach bakterlekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ po- yjnych u pacjentów w fazie plateau szpiczaka mnogiego, którzy nie reagowali na
staci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: uodpornienie przeciw pneumokokom; w hipogammaglobulinemii u pacjentów po
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapal- przeszczepie allogenicznym macierzystych komórek krwiotwórczych (HSCT); u paenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego cjentów z wrodzonym AIDS z nawracaj¹cymi zaka¿eniami bakteryjnymi. Leczenie
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie zapal- immunomoduluj¹ce u doros³ych oraz u dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat): w pierwotnej
enia b³ony naczyniowej oka (ZBN) - czêœæ poœrednia, odcinek tylny lub ca³a b³ona ma³op³ytkowoœci immunologicznej (ITP) u pacjentów z du¿ym ryzykiem krwawienia
lub przed operacj¹ w celu zwiêkszenia liczby p³ytek; w zespole Guillaina-Barre; w
naczyniowa
W: M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze przewlek³ej demielinizacyjnej polineuropatii zapalnej (CIDP); w chorobie Kawasaki.
Kedrion
idiopatyczne zapalenie stawów. Produkt w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapale- Ikatybant Ranbaxy: inj. [roztw.] 30 mg
100% 2222,79
Rx
nia stawów u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków - 1 amp.-strzyk. 3 ml u NOWOŒÆ
R(1)
3,20
modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARDs) okaza³a siê niewystarczaj¹ca.
Lek mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy Icatibant (1) Leczenie ostrych zagra¿aj¹cych ¿yciu napadów obrzêku naczyniorudalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Adalimumabu nie badano u pa- chowego u chorych doros³ych na dziedziczny obrzêk naczynioruchowy wywo³any
cjentów poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów niedoborem inhibitora esterazy C1, Leczenie ostrych, zagra¿aj¹cych ¿yciu napaœciêgnistych. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z dów obrzêku naczynioruchowego u dzieci od 2 roku ¿ycia, chorych na dziedziczny
towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i obrzêk naczynioruchowy wywo³any niedoborem inhibitora esterazy C1
starszych, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu objawowym ostrych napadów dzielub gdy nie by³o ono tolerowane. £uszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci i dzicznego obrzêku naczynioruchowego (ang. HAE) u osób doros³ych, m³odzie¿y i
Ranbaxy
m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej postaci ³uszczycy dzieci w wieku 2 lat i starszych z niedoborem inhibitora esterazy C1.
zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat, które wykaza³y nie100% 386,78
Ikervis:
krople
do
oczu
[emulsja]
1
mg/ml
30
poj.
0,3
ml
wystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapie lub nie kwalifikuj¹ siê
Rx-z
30%(1) 116,03
do takiego leczenia. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. Pro- ±
dukt jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Ciclosporin (1) Ciê¿kie zapalenie rogówki u doros³ych pacjentów z zespo³em suLeœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które wykaza³y niewy- chego oka, u których nie nast¹pi³a poprawa pomimo stosowania preparatów sztuczstarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako nych ³ez
terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek immunomoduluj¹cy, lub u W: Leczenie ciê¿kiego zapalenia rogówki u doros³ych pacjentów z zespo³em suchektórych wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania takich ro- go oka, u których nie nast¹pi³a poprawa pomimo stosowania preparatów sztucznych
dzajów leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów potowych (Hidra- ³ez.
Santen Oy
denitis Suppurativa, HS) u m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
Rx-z 100%
X
czynnego ropnego zapalenia gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inver- tIlaris: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 150 mg - 1 fiol.
sa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewys- Canakinumab
Novartis Europharm Limited
tarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Zapalenie b³ony naczyniowej oka u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu Iloprost Zentiva: roztw. do nebulizacji 10 µg/ml
Rx-z 100%
X
przewlek³ego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka b³ony naczyniowej oka - 30 amp. 1 ml u
u pacjentów w wieku od 2 lat, którzy wykazywali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na Iloprost
Zentiva
konwencjonalne leczenie lub gdy jest ono nietolerowane, lub u których leczenie kon100% 13913,05
Fresenius Kabi
wencjonalne jest niew³aœciwe.
tIlumetri: inj. [roztw.] 100 mg - 1 amp.-strzyk. 1 ml Rx-z (1)
B
bezp³.
tIdefirix: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 11 mg Rx-z 100% 768971,07
Tildrakizumab (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackow- 1 fiol.
B(1)
bezp³. atej
1537942,1 W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu
tIdefirix: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 11 mg Rx-z 100%
4 umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów kwalifikuj¹cych siê to terapii og- 2 fiol.
Almirall
B(1)
bezp³. ólnoustrojowej.
Imlifidase (1) Program lekowy: odczulanie wysoko immunizowanych doros³ych
potencjalnych biorców przeszczepu nerki
W: Preparat jest wskazany do stosowania w leczeniu desensytyzacyjnym (odczulaniu) u wysoko immunizowanych doros³ych biorców przeszczepu nerki z dodatni¹
prób¹ krzy¿ow¹ z dostêpnym zmar³ym dawc¹. Stosowanie produktu leczniczego
powinno byæ ograniczone do pacjentów, u których jest niskie prawdopodobieñstwo
przeszczepienia w ramach obowi¹zuj¹cego systemu doboru biorców nerki - z uwzglêdnieniem programów ustalania priorytetów dla pacjentów wysoko immunizowanHansa Biopharma AB
ych.
100% 2239,65
tIdelvion: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Rx-z (1)
250 j.m. - 1 fiol. prosz.+ fiol. rozp.+ zestaw do transferu
B
bezp³.
100% 4479,30
tIdelvion: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Rx-z (1)
500 j.m. - 1 fiol. prosz.+ fiol. rozp.+ zestaw do transferu
B
bezp³.
100% 8958,60
tIdelvion: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Rx-z (1)
1000 j.m. - 1 fiol. prosz.+ fiol. rozp.+ zestaw do transferu
B
bezp³.
100% 17917,20
tIdelvion: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Rx-z (1)
2000 j.m. - 1 fiol. prosz.+ fiol. rozp.+ zestaw do transferu
B
bezp³.
Factor IX (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹ A i B
W: Leczenie i profilaktyka krwawienia u pacjentów z hemofili¹ B (wrodzonym niedoborem czynnika IX). Lek mo¿e byæ stosowanych we wszystkich grupach wiekowych.
CSL Behring GmbH

Ifapidin®: tabl. powl. 250 mg - 20 szt.
Ifapidin®: tabl. powl. 250 mg - 60 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Ticlopidine

12,53
35,43
Egis

Igantet 250: inj. [roztw.] 250 j.m./ml - 1 amp.-strzyk. 1 ml Rx 100%
Tetanus immunoglobulin

X

Instituto Grifols

Imatenil: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u
Imatenil: tabl. powl. 400 mg - 30 szt. u
Imatinib

Ig Vena: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 100 ml + zest. do
inf.
Ig Vena: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 200 ml + zest. do
inf.
Ig Vena: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 20 ml

WM

100% 1275,75
B(1)
bezp³.
100% 2551,50
Lz (1)
B
bezp³.
Lz 100%
X

Lz

Rx 100%
Rx 100%

X
X
Biofarm

100% 226,80
Rx-z B(1) bezp³.
Imatinib Accord: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u
B(2)
bezp³.
100% 453,60
Rx-z B(1) bezp³.
Imatinib Accord: tabl. powl. 400 mg - 30 szt. u
B(2)
bezp³.
Imatinib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST) (2) Chemioterapia ICD-10: C.70.a.; C.70.b.; C.70.c.
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu: doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y z nowo rozpoznan¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. CML) z chromosomem Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikuj¹ siê do zabiegu transplantacji
szpiku jako leczenia pierwszego rzutu; doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y z
CML Ph+ w fazie przewlek³ej, gdy leczenie interferonem a jest nieskuteczne lub w fazie akceleracji choroby, lub w przebiegu prze³omu blastycznego; doros³ych pacjentów
oraz dzieci i m³odzie¿y z nowo rozpoznan¹ ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) w skojarzeniu z chemioterapi¹; doros³ych pacjentów z
nawracaj¹c¹ lub oporn¹ na leczenie Ph+ ALL w monoterapii; doros³ych pacjentów z
zespo³ami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (ang. MDS/MPD) zwi¹zanymi
z rearan¿acj¹ genu receptora p³ytkopochodnego czynnika wzrostu (ang. PDGFR); doros³ych pacjentów z zaawansowanym zespo³em hipereozynofilowym (ang. HES) i/lub
przewlek³¹ bia³aczk¹ eozynofilow¹ (ang. CEL) z rearan¿acj¹ FIP1L1-PDGFRa; doros³ych pacjentów z nieoperacyjnymi guzowatymi w³ókniakomiêsakami skóry (ang.
DFSP) oraz doros³ych pacjentów z nawracaj¹cymi i/lub z przerzutami DFSP, którzy
nie kwalifikuj¹ siê do zabiegu chirurgicznego. Nie okreœlono wp³ywu imatynibu na
efekt zabiegu transplantacji szpiku. U doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y,
skutecznoœæ imatynibu zosta³a oceniona na podstawie wspó³czynnika ogólnej odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej oraz okresu prze¿ycia wolnego od progresji
choroby w CML, wspó³czynnika odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej w Ph+
ALL, MDS/MPD, wspó³czynnika odpowiedzi hematologicznej w HES/CEL oraz na
podstawie obiektywnego wspó³czynnika odpowiedzi u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnymi i/lub z przerzutami DFSP. Doœwiadczenie ze stosowaniem imatynibu u pacjentów z MDS/MPD zwi¹zanymi z rearan¿acj¹ genu PDGFR jest bardzo ograniczone.
Z wyj¹tkiem nowo rozpoznanej przewlek³ej bia³aczki szpikowej (CML) nie ma kontrolowanych badañ klinicznych wykazuj¹cych korzyœæ kliniczn¹ lub zwiêkszone prze¿ycie
w tych wskazaniach.
Accord Healthcare

100% 18,17
30%(1)
5,45
100% 18,17
WM
Iglessy: ig³a do penów 0,25*5 mm (31G) - 100 szt.
(1)
30%
5,45
100% 18,17
WM
Iglessy: ig³a do penów 0,25*6 mm (31G) - 100 szt.
30%(1)
5,45
100% 18,17
WM
Iglessy: ig³a do penów 0,30*8 mm (30G) - 100 szt.
Imatinib Aurovitas: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u
30%(1)
5,45
(1) Cukrzyca wymagaj¹ca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowañ Imatinib Aurovitas: tabl. powl. 400 mg - 30 szt. u
igie³ na rok dla jednego pacjenta
Synoptis Pharma Imatinib Aurovitas: tabl. powl. 400 mg - 90 szt. u

Iglessy: ig³a do penów 0,23*4 mm (32G) - 100 szt.
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Idaci

Imatinib Zentiva: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u
Imatinib Zentiva: tabl. powl. 400 mg - 30 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

Imatinib

X
X
Zentiva

100% 24494,40
Rx-z (1)
Imbruvica: kaps. twarde 140 mg - 90 szt. u
B
bezp³.
Ibrutinib (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki limfocytowej obinutuzumabem
W: Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów
z nawracaj¹cym lub opornym na leczenie ch³oniakiem z komórek p³aszcza (ang.
MCL). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczon¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹ (ang. CLL). Produkt
leczniczy w monoterapii lub w skojarzeniu z bendamustyn¹ i rytuksymabem (BR)
jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z CLL, którzy otrzymali co najmniej
jedn¹ wczeœniejsz¹ terapiê. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z makroglobulinemi¹ Waldenströma (WM), którzy
otrzymali co najmniej jedn¹ wczeœniejsz¹ terapiê, lub pacjentów leczonych po raz
pierwszy, u których nie jest odpowiednie zastosowanie chemioimmunoterapii.
Janssen-Cilag

100% 11453,40
Imbruvica: tabl. powl. 140 mg - 30 szt. u NOWOŒÆ Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 22906,80
Imbruvica: tabl. powl. 280 mg - 30 szt. u NOWOŒÆ Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 34360,20
Imbruvica: tabl. powl. 420 mg - 30 szt. u NOWOŒÆ Rx-z (1)
B
bezp³.
Ibrutinib (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki limfocytowej obinutuzumabem
W: Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów
z nawracaj¹cym lub opornym na leczenie ch³oniakiem z komórek p³aszcza (ang.
MCL). Produkt leczniczy w monoterapii lub w skojarzeniu z rytuksymabem lub obinutuzumabem, lub wenetoklaksem jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z
wczeœniej nieleczon¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹ (ang. CLL). Produkt leczniczy w monoterapii lub w skojarzeniu z bendamustyn¹ i rytuksymabem (BR) jest
wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z CLL, którzy otrzymali co najmniej jedn¹ wczeœniejsz¹ terapiê. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z makroglobulinemi¹ Waldenströma (WM), którzy otrzymali
co najmniej jedn¹ wczeœniejsz¹ terapiê lub pacjentów leczonych po raz pierwszy, u
których nie jest odpowiednie zastosowanie chemioimmunoterapii. Produkt leczniczy w skojarzeniu z rytuksymabem jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z
Janssen-Cilag International N.V.
WM.

Imecitin: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 500 mg+ 500 mg Lz 100%
- 10 fiol.
Imipenem + Cilastatin

-

Actavis Group PTC ehf.

100% 2476,66
B(1)
bezp³.
100% 10319,40
Rx-z (1)
B
bezp³.
Durwalumab (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
W: Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka p³uca (NDRP) u pacjentów doros³ych, u których stwierdza siê ekspresjê PD-L1 na ³1% komórek guza oraz
u których nie nast¹pi³a progresja chorobypo chemioradioterapii z zastosowaniem
pochodnych platyny. Produkt leczniczy w skojarzeniu z etopozydem i karboplatyn¹
lub cis-platyn¹ jest wskazany w pierwszej linii leczenia osób doros³ych z rozleg³ym
drobnokomórkowym rakiem p³uca (rozleg³ym DRP).
AstraZeneca

tImfinzi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 50 mg/ml
- 1 fiol. 2,4 ml
tImfinzi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 50 mg/ml
- 1 fiol. 10 ml

Imigran®:
Imigran®:
Imigran®:
Imigran®:
Imigran®:

Rx-z

aerozol do nosa 20 mg/0,1 ml - 2 fiol. 0,1 ml
tabl. powl. 50 mg - 2 szt.
tabl. powl. 50 mg - 6 szt.
tabl. powl. 100 mg - 2 szt.
tabl. powl. 100 mg - 6 szt.

Sumatriptan

Imigran® FDT:
Imigran® FDT:
Imigran® FDT:
- 2 szt.
Imigran® FDT:
- 6 szt.

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100% 94,58
100% 58,34
100% 171,02
100% 120,11
100% 354,11

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

tabl. do przyg. zaw. doust. 50 mg - 2 szt. Rx 100% 47,00
tabl. do przyg. zaw. doust. 50 mg - 6 szt. Rx 100% 139,00
tabl. do przyg. zaw. doust. 100 mg
Rx 100% 92,90
tabl. do przyg. zaw. doust. 100 mg

Sumatriptan

Imipenem/Cilastatin Kabi: inf./inj. [prosz. do przyg.
roztw.] 500 mg+ 500 mg - op. 10 fiol. ±
Imipenem + Cilastatin

Rx 100% 279,00
GlaxoSmithKline Export

Rx 100%

X

Fresenius Kabi

100% 357,21
Immunate 250 IU FVIII/190 IU VWF: inj. [prosz.+
rozp. do przyg. roztw.] 250 j.m/fiol. - 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. Rx (1)
B
bezp³.
rozp.+ zest. inf.
100% 714,42
Immunate 500 IU FVIII/375 IU VWF: inj. [prosz.+
rozp. do przyg. roztw.] 500 j.m/fiol. - 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. Rx (1)
B
bezp³.
rozp.+ zest. inf.
100% 1428,84
Immunate 1000 IU FVIII/750 IU VWF: inj. [prosz.+
rozp. do przyg. roztw.] 1000 j.m/fiol. - 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. Rx (1)
B
bezp³.
rozp.+ zest. inf.

Factor VIII (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹ A
iB
W: Leczenie i profilaktyka krwawieñ u pacjentów z wrodzonym (hemofilia A) lub nabytym niedoborem czynnika VIII. Leczenie krwawieñ u pacjentów z choroby von WilRx-z 100%
X lebranda z niedoborem czynnika VIII, jeœli nie jest dostêpny ¿aden specyficzny
Rx-z 100%
X produkt skuteczny wobec choroby von Willebranda i kiedy leczenie sam¹ desmopresyn¹ (DDAVP) jest nieskuteczne lub przeciwwskazane.
Shire
Rx-z 100%
X
®
100% 952,56
Rx-z 100%
Imatinib Aurovitas: tabl. powl. 400 mg - 90 szt. u
X Immunine 600 IU: inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg.
Rx (1)
roztw.] 600 j.m. - 1 zest.
B
bezp³.
Imatinib
Aurovitas
® 1200 IU: inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg.
100% 1905,12
Immunine
Rx 100%
Rx (1)
Imatinib Teva: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u
X
roztw.] 1200 j.m. - 1 zest.
B
bezp³.
Rx 100%
Imatinib Teva: tabl. powl. 400 mg - 30 szt. u
X
Factor IX (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹ A i B
Imatinib
Teva Pharmaceuticals Polska
W: Leczenie i profilaktyka krwawieñ u pacjentów z hemofili¹ B (wrodzonym niedoborem czynnika IX). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania we wszystkich
grupach wiekowych, od dzieci w wieku powy¿ej 6 roku ¿ycia do osób doros³ych.
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LEKsykon - Receptariusz

Imnov

Brak jest wystarczaj¹cych danych, aby zalecaæ stosowanie produktu leczniczego u wskazany w leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego czynnego wrzodziej¹cego zapadzieci poni¿ej 6 roku ¿ycia.
Baxter lenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali wystarczaj¹cej odpowiedzi na konwencjonalne leczenie, w tym kortykosteroidy i 6-merkaptopurynê
100% 25951,97 (6-MP) lub azatioprynê (AZA), lub wtedy gdy nie toleruj¹ takiego leczenia lub jest
Rx-z (1)
tImnovid: kaps. twarde 1 mg - 14 szt.
B
bezp³. ono przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych. Zapalenie b³ony naczyniowej
100% 38927,95 oka. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nieinfekcyjnego zapalenia b³ony
naczyniowej oka czêœci poœredniej, odcinka tylnego i ca³ej b³ony naczyniowej u doRx-z (1)
tImnovid: kaps. twarde 1 mg - 21 szt.
B
bezp³. ros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie kortykosteroidami, u
100% 25951,97 pacjentów u których konieczne jest zmniejszenie dawki kortykosteroidów lub leczeRx-z (1)
nie kortykosteroidami jest niew³aœciwe.
Samsung
tImnovid: kaps. twarde 2 mg - 14 szt.
B
bezp³.
®
Rx 100% 41,20
100% 38927,95 Imuran : tabl. powl. 25 mg - 100 szt.
Rx-z (1)
tImnovid: kaps. twarde 2 mg - 21 szt.
100% 54,26
B
bezp³.
®
Rx R(1)
3,56
100% 25951,97 Imuran : tabl. powl. 50 mg - 100 szt.
Rx-z (1)
tImnovid: kaps. twarde 3 mg - 14 szt.
B(2)
bezp³.
B
bezp³.
Azathioprine (1) W: Lek jest antymetabolitem o w³aœciwoœciach immunosupresyj100% 38927,95 nych. Stosowany jest w monoterapii lub, czêœciej, w skojarzeniu z innymi lekami
Rx-z (1)
tImnovid: kaps. twarde 3 mg - 21 szt.
B
bezp³. (zwykle glikokortykosteroidami) lub procedurami immunosupresyjnymi. Dzia³anie
100% 25951,97 terapeutyczne produktu leczniczego mo¿e wyst¹piæ dopiero po tygodniach lub miesi¹cach leczenia. Podawany w skojarzeniu z glikokortykosteroidami czêsto umo¿liRx-z (1)
tImnovid: kaps. twarde 4 mg - 14 szt.
B
bezp³. wia zmniejszenie dawek tych leków, ograniczaj¹c w ten sposób toksycznoœæ
100% 38927,95 zwi¹zan¹ ze stosowaniem ich d³ugotrwale i w du¿ych dawkach. Stosowanie produkRx-z (1)
tu leczniczego w skojarzeniu z glikokortykosteroidami i/lub innymi lekami immunotImnovid: kaps. twarde 4 mg - 21 szt.
B
bezp³. supresyjnymi oraz zabiegami, wskazane jest w celu poprawienia prze¿ycia przePomalidomide (1) Program lekowy: lenalidomid w leczeniu chorych na opornego szczepianych narz¹dów, takich jak nerki, serce i w¹troba, oraz zmniejszenia dawek
lub nawrotowego szpiczaka mnogiego
glikokortykosteroidów u pacjentów po przeszczepieniu nerek. Lek stosowany w moW: Produkt leczniczy w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem jest wska- noterapii lub, czêœciej, w skojarzeniu z glikokortykosteroidami i/lub innymi lekami
zany w leczeniu doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano oraz procedurami, wykaza³ skutecznoœæ terapeutyczn¹ (w tym równie¿ umo¿liwia³
uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia zawieraj¹cy lenalidomid. Produkt zmniejszenie dawek lub ca³kowite odstawienie glikokortykosteroidów) u niektórych
leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany w leczeniu doros³ych pa- pacjentów cierpi¹cych na nastêpuj¹ce choroby: ciê¿kie reumatoidalne zapalenie stcjentów z nawrotowym i opornym szpiczakiem mnogim, u których stosowano awów, toczeñ rumieniowaty uk³adowy, zapalenie skórno-miêœniowe/zapalenie wieuprzednio co najmniej dwa schematy leczenia zawieraj¹ce zarówno lenalidomid i lomiêœniowe, autoimmunologiczne przewlek³e aktywne zapalenie w¹troby, pêchebortezomib, i u których w trakcie ostatniego leczenia nast¹pi³a progresja choroby. rzycê zwyk³¹, guzkowe zapalenie têtnic, autoimmunologiczn¹ niedokrwistoœæ heBristol Myers Squibb molityczn¹, przewlek³¹ samoistn¹ plamicê ma³op³ytkow¹ oporn¹ na leczenie. WP:
zapalenie jelit inne ni¿ o pod³o¿u autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18
Rx 100% 17,62 Nieswoiste
 Imovane®: tabl. powl. 7,5 mg - 20 szt. u
r¿.; nefropatia IgA inna ni¿ o pod³o¿u autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 r¿.; zapaZopiclone
Sanofi-Aventis France lenie naczyñ inne ni¿ o pod³o¿u autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 r¿.; choroby
Rx 100% 42,80 autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone w ChPL; stan po przeszczepie koñczyny, roImovax Polio: inj. [zaw.] - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
gówki, tkanek lub komórek; sarkoidoza; œródmi¹¿szowe zapalenie p³uc - w przypadInactivated poliomyelitis vaccine
Sanofi Pasteur kach innych ni¿ okreœlone w ChPL; ziarniniakowe choroby p³uc - w przypadkach
Rx 100% 470,00 innych ni¿ okreœlone w ChPL (2) Nowotwory z³oœliwe Aspen Pharma Trading Limited
Implanon NXT: implant 68 mg - 1 szt.
Etonogestrel

Organon Polska

100% 2041,20
tImraldi: inj. [roztw.] 40 mg - 2 amp.-strzyk. 0,8 ml u Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 2041,20
Rx-z (1)
tImraldi: inj. [roztw.] 40 mg - 2 wstrzyk. 0,8 ml u
B
bezp³.
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w: leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów o
nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, gdy odpowiedŸ na leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, w tym metotreksat, okaza³a siê niewystarczaj¹ca; leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia
stawów u doros³ych pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni metotreksatem.
Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Wykazano, ¿e adalimumab stosowany z metotreksatem zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzenia
stawów, mierzonego radiologicznie oraz powoduje poprawê stanu czynnoœciowego.
M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest
wskazany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów, u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na 1 lub wiêcej leków
modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARDs) okaza³a siê niewystarczaj¹ca.
Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Adalimumabu nie
badano u pacjentów w wieku poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
czynnej postaci zapalenia stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie lub gdy nie by³o ono tolerowane. Osiowa
spondyloartropatia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ZZSK). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych z ciê¿kim czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa, gdy odpowiedŸ na stosowane tradycyjnie
leczenie jest niezadowalaj¹ca. Osiowa spondyloartropatia bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
doros³ych pacjentów z ciê¿k¹ osiow¹ spondyloartropati¹ bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, ale z obiektywnymi objawami przedmiotowymi
zapalenia wykazanymi badaniem metod¹ rezonansu magnetycznego lub ze zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C -reaktywnego, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na niesteroidowe leki przeciwzapalne lub ich nie toleruj¹. £uszczycowe
zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu czynnego i postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, gdy odpowiedŸ na uprzednio stosowane leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, okaza³a siê niewystarczaj¹ca.
Wykazano, ¿e adalimumab zmniejsza szybkoœæ postêpu obwodowego uszkodzenia
stawów, mierzonego radiologicznie u pacjentów z wielostawowymi symetrycznymi
podtypami choroby oraz powoduje poprawê stanu czynnoœciowego. £uszczyca.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej przewlek³ej
postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u doros³ych pacjentów, którzy s¹ kandydatami do leczenia systemowego. £uszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci i
m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej postaci
³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat, które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapie lub nie kwalifikuj¹ siê do takiego leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów
potowych (Hidradenitis Suppurativa, HS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu czynnego ropnego zapalenia apokrynowych gruczo³ów potowych (tr¹dzik
odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych i
m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Choroba Leœniowskiego-Crohna. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Leœniowskiego-Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi na pe³ny i odpowiedni kurs leczenia kortykosteroidem oraz/lub lekiem immunosupresyjnym lub
nie toleruj¹ takiego leczenia lub jest ono u nich przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako
terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek immunomoduluj¹cy, lub u
których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania takich rodzajów leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest

Estradiol + Medroxyprogesterone

4,83
2,63
B(2)
1,68
100% 12,89
(1)
WM 30%
Inadine: opatrunek leczniczy 9,5x9,5 cm - 1 szt.
4,94
B(2)
1,53
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Coloplast

WM 30%(1)

100% 2798,18
B(1)
bezp³.
Mecasermin (1) Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z ciê¿kim pierwotnym niedoborem IGF-1
W: D³ugotrwa³e leczenie zaburzeñ wzrostu u dzieci i m³odzie¿y z ciê¿kim pierwotnym niedoborem insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (pierwotny IGFD- ang. primary insulin-like growth factor-1 deficiency). Ciê¿ki pierwotny IGFD definiujemy
jako: wskaŸnik odchylenia standardowego wzrostu £-3,0 oraz podstawowe stê¿enie IGF-1 poni¿ej 2,5 percentyla dla p³ci i wieku oraz GH w granicach prawid³owych;
niewystêpowanie wtórnych postaci niedoboru IGF-1 takich jak niedo¿ywienie, niedoczynnoœæ tarczycy lub przewlek³e leczenie farmakologicznymi dawkami steroidów przeciwzapalnych. Do grupy z ciê¿kim pierwotnym IGFD zaliczamy pacjentów
z mutacjami genu receptora GH, poreceptorowej drogi sygna³owej i uszkodzeniem
genu IGF-1; nie wystêpuje u nich niedobór GH i dlatego nie mo¿na oczekiwaæ u nich
adekwatnej odpowiedzi na leczenie egzogennym GH. Zaleca siê, aby rozpoznanie
by³o potwierdzone testem wytwarzania IGF-1.
Ipsen Poland

tIncrelex: inj. [roztw.] 10 mg/ml - 1 fiol. 4 ml

Rx-z

37,35

Orion Corporation

100%

7,90
7,90
bezp³.
100% 15,81
Rx R(1) 13,73
Indix Combi: tabl. powl. 5/1,25 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 25,63
(1)
Rx R
Indix Combi: tabl. powl. 10/2,5 mg - 30 szt.
21,48
S(2)
bezp³.
Perindopril tosylate + Indapamide (1) W: Dawka 5 mg + 1,25 mg: leczenie nadciœnienia têtniczego samoistnego, stosowanie produktu jest wskazane u pacjentów, u których ciœnienie têtnicze nie jest odpowiednio kontrolowane po zastosowaniu
samego peryndoprylu. Dawka 2,5 mg + 0,625 mg: nadciœnienie têtnicze samoistne.
Dawka 10 mg + 2,5 mg: zastêpcze leczenie nadciœnienia têtniczego samoistnego u
pacjentów, u których osi¹gniêto odpowiedni¹ kontrolê ciœnienia podczas jednoczesnego stosowania peryndoprylu i indapamidu w takich samych dawkach, jak w produkcie z³o¿onym. (2) Pacjenci 75+
Teva Pharmaceuticals Polska

Rx R(1)

Indix Combi: tabl. powl. 2,5/0,625 mg - 30 szt.

S(2)

100%

7,36
2,21
S(2)
bezp³.
100% 20,54
Rx 30%(1) 6,16
Indix SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1,5 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
Indapamide (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego samoistnego, w monoterapii
lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi. (2) Pacjenci 75+

Rx 30%(1)

Indix SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1,5 mg - 30 szt.

Teva Pharmaceuticals Polska

Indocollyre® 0,1%: krople do oczu [roztw.] 1 mg/ml
- 1 but. 5 ml

Rx 100%

Indometacin

27,90

Bausch Health

Rx 100%

Infanrix® DTPa: inj. [zaw.] 0,5 ml - 1 fiol. 0,5 ml

92,00

Diphtheria toxoid + Tetanus toxoid + Pertussis vaccine
GSK Pharmaceuticals SA

100%

Inadine: opatrunek leczniczy 5x5 cm - 1 szt.

Rx 100%

Indivina: tabl. 2 mg+ 5 mg - 28 szt.

Infanrix® HEXA: inj. [prosz.+ zaw.] 0,5 ml
- 1 fiol.+ 1 amp.
Infanrix® HEXA: inj. [prosz.+ zaw.] 0,5 ml
- 1 fiol.+ 1 amp. strzyk.+ ig³a

Rx 100% 207,25
Rx 100% 204,43

Tetanus toxoid + Hepatitis B vaccine + Haemophilus influenzae type b
vaccine + Poliovirus inactivated + Diphtheria toxoid GSK Pharmaceuticals SA

Infanrix® IPV: inj. [zaw.] 0,5 ml - 1 amp.-strzyk.
Diphtheria toxoid

Infanrix® IPV+Hib: inj. dom. [prosz.+ zaw.] 0,5 ml
- 1 amp.-strzyk.+ 1 fiol. prosz. (+2 ig³y)

Rx 100% 133,95
GSK Pharmaceuticals SA

Rx 100% 140,23

Haemophilus influenzae type b vaccine + Poliovirus inactivated + Di GSK Pharmaceuticals SA
phtheria toxoid + Tetanus toxoid

100% 154,33
R(1)
61,03
Dieta hiperkaloryczna (1) Postêpowanie dietetyczne w niedo¿ywieniu zwi¹zanym z chorob¹ podstawow¹ u niemowl¹t i dzieci do 6 r¿. – mukowiscydoza, choroby
nowotworowe, wrodzone wady serca
W: Dieta przeznaczona do ¿ywienia niemowl¹t i ma³ych dzieci z prawid³owo lub czêœciowo funkcjonuj¹cym przewodem pokarmowym w przypadku niedo¿ywienia
zwi¹zanego z chorob¹, niewystarczaj¹cego spo¿ycia energii i sk³adników od¿ywczych. Dieta odpowiednia dla niemowl¹t i ma³ych dzieci z zaburzeniami wzrastania,
ze zwiêkszonym zapotrzebowaniem na energiê lub/i w przypadku koniecznoœci
ograniczenia poda¿y p³ynów. Zastosowanie preparatu mo¿e byæ wskazane w przy100% 119,94 padku m.in.: zaburzeñ po³ykania (stosowanie przez zg³êbnik), mukowiscydozy, mózgowego pora¿enia dzieciêcego, rekonwalescencji po zabiegu chirurgicznym,
tIncruse Ellipta: prosz. do inhal. 55 µg/dawkê
Rx 30%(1) 48,15 niewydolnoœci serca, dysplazji oskrzelowo-p³ucnej.
Nutricia
- 1 inhal. (30 dawek)
(2)
S
bezp³.
100% 39,82
Œ¯
Infatrini
Peptisorb:
dieta
4
but.
200
ml
Umeclidinium bromide (1) Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc – leczenie pod30%(1) 11,95
trzymuj¹ce u pacjentów powy¿ej 18 roku ¿ycia (2) Pacjenci 75+
W: Lek jest wskazany do podtrzymuj¹cego leczenia rozszerzaj¹cego oskrzela w ce- Dieta hiperkaloryczna (1) Zespo³y wrodzonych defektów metabolicznych, alerglu ³agodzenia objawów u doros³ych pacjentów z POChP.
Berlin-Chemie/Menarini ie pokarmowe i biegunki przewlek³e
W: Dieta przeznaczona do ¿ywienia niemowl¹t i ma³ych dzieci w przypadku niedoRx 100% 11,20 ¿ywienia zwi¹zanego z chorob¹, niewystarczaj¹cego spo¿ycia energii i sk³adników
Indap: kaps. twarde 2,5 mg - 30 szt.
Indapamide
PRO.MED. (CZ) od¿ywczych, zwiêkszonego na nie zapotrzebowania oraz w przypadku zaburzeñ
trawienia/wch³aniania. Dieta odpowiednia dla niemowl¹t i ma³ych dzieci z zaburzeni100%
7,07 ami wzrastania, ze zwiêkszonym zapotrzebowaniem na energiê lub/i w przypadku
Indapamide SR Genoptim: tabl. powl. o przed³.
Rx 30%(1) 2,12 koniecznoœci ograniczenia poda¿y p³ynów. Dieta mo¿e byæ wskazana u dzieci z nieuwalnianiu 1,5 mg - 30 szt.
tolerancj¹ diety polimerycznej, mog¹cych odnieœæ korzyœæ z zastosowania diety zaS(2)
bezp³. wieraj¹cej zhydrolizowane bia³ko oraz œrednio³añcuchowe kwasy t³uszczowe (MCT)
Indapamide (1) W: Nadciœnienie têtnicze pierwotne. (2) Pacjenci 75+
w przypadkach takich jak: obni¿one stê¿enie enzymów trzustkowych (np.: mukowiSynoptis Pharma scydoza, zapalenie trzustki); inne zaburzenia w funkcjonowaniu uk³adu pokarmowego (np.: przewlek³a niewydolnoœæ w¹troby, nieswoiste zapalenie jelit, zespó³
Indapamidum 123ratio: tabl. o przed³. uwalnianiu
Rx 100%
X krótkiego jelita, rehabilitacja ¿ywieniowa po chemio i radioterapii).
Nutricia
1,5 mg - 30 szt.

Infatrini: p³yn - 24 but. 125 ml

Œ¯

100% 64,33
Œ¯ (1)
Infatrini Powder: prosz. - 1 op. 400 g
R
3,20
100%
9,05
Rx 30%(1) 3,32 Dieta hiperkaloryczna (1) Postêpowanie dietetyczne w niedo¿ywieniu zwi¹zaIndapen®: tabl. powl. 2,5 mg - 20 szt.
nym
z
chorob¹
podstawow¹
u
niemowl¹t
i
dzieci
do
6
r¿.
–
mukowiscydoza,
choroby
S(2)
bezp³. nowotworowe, wrodzone wady serca
Nutricia
Indapamide (1) W: Nadciœnienie têtnicze samoistne. (2) Pacjenci 75+ Polpharma
InfectoFos: inf./inj. [prosz. do przyg. roztw.] 40 mg/ml Lz 100% 638,55
100%
8,42 - 10 but. 2 g u
Indapen® SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1,5 mg - 30 szt. Rx 30%(1) 3,27 InfectoFos: inf./inj. [prosz. do przyg. roztw.] 40 mg/ml Lz 100% 1277,10
S(2)
bezp³. - 10 but. 4 g u
InfectoPharm
Indapamide (1) W: Nadciœnienie têtnicze pierwotne. (2) Pacjenci 75+ Polpharma Fosfomycin
Indapamide

123ratio Sp. z o.o.

100%

11,65
3,50
S(2)
bezp³.
Indapamide (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego samoistnego. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadGedeon Richter
ciœnieniowymi. (2) Pacjenci 75+

Indapres: tabl. powl. 2,5 mg - 30 szt.

Rx 30%(1)

Infectoscab 5%: krem 50 mg/g - 1 op. 30 g

Rx 100% 118,11

Permethrin

tInflectra: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 100 mg - 1 fiol. Rx-z 100%
Infliximab

Solpharm

X
Hospira

LEKsykon - Receptariusz

Influvac 2022/2023: inj. dom./podsk. [zaw.]
45 µg HA/0,5ml - 1 strzyk. 0,5 ml
Influvac 2022/2023: inj. dom./podsk. [zaw.]
45 µg HA/0,5ml - 10 strzyk. 0,5 ml

stosowania innych krótkotrwale dzia³aj¹cych opioidów lub stwierdzono nieskutecz21,40 noœæ tych leków WP: Ból przebijaj¹cy u dzieci z chorob¹ nowotworow¹, które w ramach leczenia przewlek³ego bólu nowotworowego poddawane s¹ opioidowej terapii
Rx 100%
X podtrzymuj¹cej, a u których istniej¹ udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale dzia³aj¹cych opioidów lub stwierdzono nieskutecznoœæ
Influenza vaccine
Mylan Healthcare tych leków
W: Produkt wskazany jest w leczeniu bólu przebijaj¹cego u doros³ych, u których stosowa100% 51,56
jest leczenie podtrzymuj¹ce opioidami w przewlek³ym bólu nowotworowym. Ból przebijtInfluvac Tetra 2022/2023: inj. dom./podsk. [zaw.] Rx 50%(1) 25,78 ne
aj¹cy jest przejœciowym nasileniem bólu, pojawiaj¹cym siê na tle kontrolowanego w inny
60 µg HA/0,5ml - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml (+ ig³a)
sposób bólu przewlek³ego. Pacjenci otrzymuj¹cy leczenie podtrzymuj¹ce opioidami, to paC(2)
bezp³.
cjenci, którzy przyjmuj¹ co najmniej: 60 mg morfiny doustnie/dobê, 25 µg/godz. fentanylu
Influenza vaccine (1) Profilaktyka grypy u osób w wieku od 18. roku ¿ycia do 65. przezskórnie, 30 mg oksykodonu/dobê, 8 mg hydromorfonu doustnie/dobê lub odpowiaroku ¿ycia o zwiêkszonym ryzyku wyst¹pienia powik³añ pogrypowych tj.: 1) po trans- daj¹c¹ dawkê innego opioidu przez tydz. lub d³u¿ej.
Takeda Polska Sp. z o.o.
plantacji narz¹dów, 2) choruj¹cych na niewydolnoœæ uk³adu oddechowego, astmê
100% 95,05
oskrzelow¹, przewlek³¹ obturacyjn¹ chorobê p³uc, niewydolnoœæ uk³adu kr¹¿enia,
chorobê wieñcow¹, niewydolnoœæ nerek, nawracaj¹cy zespó³ nerczycowy, choroby
C(1)
bezp³.
w¹troby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycê), choroby neurologiczne i neuroro- Insulatard® Penfill®: inj. [zaw.] 100 j.m./ml - 5 wk³. 3 ml Rx
(2)
R
4,00
zwojowe; 3) w stanach obni¿onej odpornoœci (w tym po przeszczepie tkanek i choruj¹cych na nowotwory uk³adu krwiotwórczego) oraz u kobiet w ci¹¿y (2) Kobiety w
S(3)
bezp³.
ci¹¿y
Insulin isophanic human (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
W: Profilaktyka grypy, zw³aszcza u osób o zwiêkszonym ryzyku wyst¹pienia powiNovo Nordisk
k³añ pogrypowych. Produkt leczniczy jest wskazany dla osób doros³ych (18 lat i star- W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu cukrzycy.
szych). Produkt leczniczy powinien byæ stosowany zgodnie z oficjalnymi
100% 198,58
zaleceniami.
Mylan IRE Healthcare
C(1)
bezp³.
tInsulin aspart Sanofi: inj. [roztw.] 100 j/ml
Rx (2)
Rx 100%
Inhibace®: tabl. powl. 1 mg - 30 szt.
X - 10 wstrzyk. 3 ml (SoloStar)
R
14,82
Rx 100%
Inhibace®: tabl. powl. 2,5 mg - 28 szt.
(3)
X
S
bezp³.
®
Rx
100%
Inhibace : tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
X Insulin aspart (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
Cilazapril
Cheplapharm Arzneimittel W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu cukrzycy u doros³ych, m³odzie¿y i
dzieci w wieku 1 rok i powy¿ej.
sanofi-aventis groupe
Rx 100%
Inhibace® Plus: tabl. powl. 5/12,5 mg - 28 szt.
X
100% 198,34
Cilazapril + Hydrochlorothiazide
Roche
C(1)
bezp³.
Inj. Natrii Chlorati 10% POLPHARMA: inf. [konc.] Rx 100% 89,10 Insulin Lispro Sanofi: inj. [roztw.] 100 j./ml
Rx (2)
- 10 wstrzyk. 3 ml (SoloStar)
R
14,58
100 mg/ml - 5 amp. 10 ml (20 zest.)
S(3)
bezp³.
Inj. Natrii Chlorati 10% POLPHARMA: inf. [konc.] Rx 100% 29,70
100 mg/ml - 10 amp. 10 ml
Insulin lispro (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
Sodium chloride
Polpharma W: Leczenie cukrzycy u osób doros³ych i dzieci, którzy wymagaj¹ stosowania insuliny do utrzymania prawid³owej homeostazy glukozy. Produkt jest równie¿ wskazany
Injectio Glucosi 5%: inf. do¿. [roztw.] 50 mg/ml
sanofi-aventis groupe
Lz 100%
- do wstêpnej stabilizacji cukrzycy.

Rx 100%

- 1 wor. 500 ml
Glucose

100% 95,88
C(1)
bezp³.
Rx (2)
R
4,00
(3)
S
bezp³.
Baxter
Insulin isophanic human (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
X W: Cukrzyca wymagaj¹ca leczenia insulin¹.
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Baxter

Injectio Glucosi 5% et Natrii chlorati 0,9% 1:1: inf. Rx 100%
do¿. [roztw.] (25 mg+ 4,5 mg)/ml - 1 poj. 250 ml
Glucose + Sodium chloride

Injectio Glucosi 10% Baxter: inf. [roztw.] 100 mg/ml Rx 100%
- 1 wor. 250 ml
Injectio Glucosi 10% Baxter: inf. [roztw.] 100 mg/ml Rx 100%
- 1 wor. 500 ml
Injectio Glucosi 10% Baxter: inf. [roztw.] 100 mg/ml Rx 100%
- 1 wor. 1 l
Glucose

Injectio Magnesii sulfurici 20% Polpharma: inj.
[roztw.] 200 mg/ml - 10 amp. 10 ml
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Influ

Insuman® Basal SoloStar: inj. [zaw.] 100 j.m./ml
2,60 - 5 wstrzyk. 3 ml

Insuman® Comb 25 SoloStar: inj. [zaw.] 100 j.m./ml Rx C(1)
- 5 wstrzyk. 3 ml
R(2)
X
(3)

Baxter

Rx 100%

Magnesium sulphate

100%

7,16

26,73

S
Insulin human (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
W: Cukrzyca wymagaj¹ca leczenia insulin¹.
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Polpharma

Injectio Natrii chlorati isotonica POLPHARMA:
inj. [roztw.] 9 mg/ml - 10 amp. 10 ml
Injectio Natrii chlorati isotonica POLPHARMA:
inj. [roztw.] 9 mg/ml - 50 amp. 10 ml
Injectio Natrii chlorati isotonica POLPHARMA:
inj. [roztw.] 9 mg/ml - 100 poj. 5 ml
Injectio Natrii chlorati isotonica POLPHARMA:
inj. [roztw.] 9 mg/ml - 100 poj. 10 ml

Rx 100%

Inspra®: tabl. powl. 25 mg - 30 szt.
Inspra®: tabl. powl. 50 mg - 30 szt.

Rx 100%
Rx 100%

95,88
bezp³.
4,00
bezp³.

Insuman® Rapid SoloStar: inj. [zaw.] 100 j.m./ml
9,95 - 5 wstrzyk. 3 ml

Rx

100%
C(1)
R(2)
S(3)

95,88
bezp³.
4,00
bezp³.

Invanz: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 1 g - 1 fiol. u

Rx 100% 290,00

Ertapenem

Merck Sharp & Dohme

InVega: tabl. o przed³. uwalnianiu 3 mg - 28 szt.
InVega: tabl. o przed³. uwalnianiu 6 mg - 28 szt.
InVega: tabl. o przed³. uwalnianiu 9 mg - 28 szt.

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Paliperidone

Inventum 100: tabl. do rozgr. i ¿ucia 100 mg - 4 szt.
Sildenafil

tInvirase: tabl. powl. 500 mg - 120 szt.

X
X
X

Janssen-Cilag

Rx 100%

10,99

Aflofarm Farmacja Polska

Rx-z 100%

Saquinavir

X

Roche Registration

tInvokana: tabl. powl. 100 mg - 10 szt.

Rx 100%

tInvokana: tabl. powl. 100 mg - 30 szt.

Rx

Iporel®: tabl. 0,075 mg - 50 szt. u

Rx 100%

40,00
100% 180,97
(1)
30%
56,27
Rx 100% 338,39
tInvokana: tabl. powl. 300 mg - 30 szt.
Canagliflozin (1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizuj¹cymi, z HbA1c ³7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa,
lub 2) uszkodzenie innych narz¹dów objawiaj¹ce siê poprzez: bia³komocz lub przerost lewej komory lub retinopatiê, lub 3) obecnoœæ 3 lub wiêcej g³ównych czynników
ryzyka spoœród wymienionych poni¿ej: wiek ³55 lat dla mê¿czyzn, ³60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciœnienie têtnicze, palenie tytoniu, oty³oœæ
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych z niewystarczaj¹c¹
kontrol¹ cukrzycy typu 2 jako terapia wspomagaj¹ca dietê i æwiczenia fizyczne: w
monoterapii, gdy nie mo¿na zastosowaæ metforminy z powodu braku tolerancji lub
przeciwwskazañ; w leczeniu skojarzonym z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy. Wyniki badañ dotycz¹cych terapii skojarzonych, wp³ywu
na kontrolê glikemii, i zdarzeñ sercowo-naczyniowych, oraz badanych populacji, szczegó³y patrz ChPL.
Janssen-Cilag
Clonidine hydrochloride

14,00

Bausch Health

100%
9,85
50%(1)
6,69
Rx 100% 14,70
IPP 20: tabl. dojelitowe 20 mg - 56 szt. u
100% 19,14
Rx
IPP 40: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. u
50%(1) 12,81
Rx 100% 25,00
IPP 40: tabl. dojelitowe 40 mg - 56 szt. u
Pantoprazole (1) W: Dawka 20 mg. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych i m³odzie¿y w wieku co najmniej 12 lat w celu: objawowego leczenia
refluksu ¿o³¹dkowo-prze³ykowego; d³ugotrwa³ego leczenia i zapobiegania nawrotom refluksowego zapalenia prze³yku. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych w: zapobieganiu powstawaniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy wywo³anych stosowaniem nieselektywnych NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka, którzy
wymagaj¹ ci¹g³ego leczenia NLPZ. Dawka 40 mg. Produkt leczniczy jest wskazany
do stosowania u doros³ych i m³odzie¿y w wieku co najmniej 12 lat w leczeniu: refluksowego zapalenia prze³yku. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych w celu: eradykacji Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi
antybiotykami u pacjentów z wrzodami trawiennymi zwi¹zanymi z zaka¿eniem H.
pylori; leczenia choroby wrzodowej dwunastnicy lub ¿o³¹dka; leczenia zespo³u Zollingera-Ellisona i innych zaburzeñ przebiegaj¹cych z nieprawid³owym, nadmiernym
wydzielaniem kwasu solnego. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
Sandoz GmbH

IPP 20: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. u

Rx

100% 19,09
Ipravent Inhaler: aerozol inhal. [roztw.] 20 µg/dawke Rx C(1) bezp³.
45,31 Insulin human (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
R(2)
3,56
W: Cukrzyca wymagaj¹ca leczenia insulin¹. Preparat stosowany jest równie¿ w le- - poj. 200 dawek u
S(3)
bezp³.
Rx 100%
X czeniu œpi¹czki cukrzycowej i kwasicy ketonowej, a tak¿e u pacjentów z cukrzyc¹,
poddawanych zabiegom chirurgicznym.
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Ipratropium bromide (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie
Rx 100%
X Integrilin®: inf. do¿. [roztw.] 0,75 mg/ml - 1 fiol. 100 ml Rx-z 100% 500,00 oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc WP: Mukowiscydoza; dysplazja
oskrzelowo-p³ucna; dyskineza rzêsek (3) Pacjenci 75+
®
Rx-z 100% 179,00 W: Produkt leczniczy wskazany jest do stosowania w regularnym leczeniu odwracIntegrilin : inj. do¿. [roztw.] 2 mg/ml - 1 fiol. 10 ml
Sodium chloride
Polpharma
Eptifibatide
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited alnego skurczu oskrzeli zwi¹zanego z przewlek³¹ obturacyjn¹ chorob¹ p³uc (PORx-z 100%
tInlyta: tabl. powl. 1 mg - 28 szt.
X
ChP) i przewlek³¹ astm¹ u doros³ych.
Glenmark
Rx-z 100%
tIntelence: tabl. 200 mg - 60 szt.
X
100% 2579,57
100%
8,78
Etavirine
Janssen-Cilag
Rx-z (1)
tInlyta: tabl. powl. 1 mg - 56 szt.
Ipres long 1,5: tabl. o przed³. uwalnianiu 1,5 mg
B
bezp³.
Rx 30%(1) 3,63
Rx 100%
tIntrarosa: globulka 6,5 mg - 28 szt.
X - 30 szt.
Rx-z 100%
(2)
tInlyta: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
X
S
bezp³.
Prasterone
Endoceutics S.A.
100% 12895,28
Indapamide (1) W: Nadciœnienie têtnicze pierwotne. (2) Pacjenci 75+
VEDIM
Rx-z (1)
tInlyta: tabl. powl. 5 mg - 56 szt.
100%
25,41
B
bezp³. Intrasite Conformable: opatrunek hydro¿elowy
Iprixon Neb: roztw. do nebulizacji (0,5 mg+ 2,5 mg)/2,5 Rx 100% 25,70
(1)
WM
30%
7,78
Axitinib (1) Program lekowy: leczenie raka nerki
10x20 cm - 1 szt.
ml - 20 amp. 2,5 ml
B(2)
0,23 Ipratropium bromide + Salbutamol
W: Produkt jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z zaawansowanym raAdamed
kiem nerkowokomórkowym (ang. RCC), po niepowodzeniu wczeœniejszego leczen100% 13,44
ia sunitynibem lub cytokin¹.
Pfizer Intrasite Conformable: opatrunek hydro¿elowy
Rx 100%
Irbesartan Aurovitas: tabl. 150 mg - 28 szt.
X
(1)
WM 30%
4,63
Rx 100%
Irbesartan Aurovitas: tabl. 300 mg - 28 szt.
X
100% 22972,01 10x10 cm - 1 szt.
B(2)
0,85
Rx-z (1)
tInrebic: kaps. twarde 100 mg - 120 szt. u
Irbesartan
Aurovitas
B
bezp³.
100% 48,34
Fedratinib (1) Program lekowy: leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy Intrasite Conformable: opatrunek hydro¿elowy
Rx 100% 18,00
WM 30%(1) 14,50 Ircolon: tabl. 100 mg - 30 szt.
wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadp³ytkowoœci samoistnej
10x40 cm - 1 szt.
Rx 100% 36,69
Ircolon: tabl. 100 mg - 60 szt.
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu powiêkszenia œledziony zwi¹zanego
B(2)
bezp³.
Rx 100% 41,14
Ircolon: tabl. 100 mg - 100 szt.
z chorob¹ lub objawów wystêpuj¹cych u doros³ych pacjentów z pierwotnym w³óknie- Emplastri collagenosa (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
niem szpiku (znanym tak¿e jako przewlek³e idiopatyczne w³óknienie szpiku), w³ókniSmith & Nephew Trimebutine maleate
Polfarmex
eniem szpiku poprzedzonym czerwienic¹ prawdziw¹ lub w³óknieniem szpiku
Rx-z 100%
100%
9,82 Iressa: tabl. powl. 250 mg - 30 szt.
X
poprzedzonym nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ u pacjentów, którzy nie byli wczeœniej
leczeni inhibitorem kinazy janusowej (ang. JAK), JAK lub byli leczeni ruksolitynibem. IntraSite® Gel: hydro¿el 15 g - 1 szt.
AstraZeneca
WM 30%(1) 6,64 Gefitinib

Rx 100%

Bristol Myers Squibb

Eplerenone

B(2)
5,28 Irinotecan Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
80,50 Emplastri antimicrobiotica (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bul20 mg/ml - 1 fiol. 15 ml u
80,50 losa
Smith & Nephew

Upjohn EESV

100% 200,40
¢ Instanyl: aerozol do nosa 50 µg/dawkê
Rx-w (1)
R
- 1 but. 1,8 ml ±
3,20
100% 394,56
¢ Instanyl: aerozol do nosa 100 µg/dawkê
Rx-w (1)
R
- 1 but. 2,9 ml ±
3,20
¢ Instanyl: aerozol do nosa 200 µg/dawkê - 1 but. 5 ml Rx-w 100% 782,87
(1)
R
±
3,20
Fentanyl (1) Ból przebijaj¹cy u doros³ych pacjentów z chorob¹ nowotworow¹, którzy w ramach leczenia przewlek³ego bólu nowotworowego poddawani s¹ opioidowej
terapii podtrzymuj¹cej, a u których istniej¹ udokumentowane przeciwwskazania do

Intratect:
Intratect:
Intratect:
Intratect:
Intratect:
Intratect:
Intratect:
Intratect:

inf. [roztw.] 50 g/l - 1 fiol. 50 ml
inf. [roztw.] 50 g/l - 1 fiol. 20 ml
inf. [roztw.] 50 g/l - 1 fiol. 200 ml
inf. [roztw.] 50 g/l - 1 fiol. 100 ml
inf. [roztw.] 100 g/l - 1 fiol. 50 ml
inf. [roztw.] 100 g/l - 1 fiol. 200 ml
inf. [roztw.] 100 g/l - 1 fiol. 10 ml
inf. [roztw.] 100 g/l - 1 fiol. 100 ml

Immunoglobulin normal human

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

X
X
X
X
X
X
X
X

Irinotecan Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
20 mg/ml - 1 fiol. 25 ml u
Irinotecan Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
20 mg/ml - 1 fiol. 2 ml u
Irinotecan Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
20 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u

100% 170,10
B(1)
bezp³.
100% 283,50
Lz (1)
B
bezp³.
100% 22,68
Lz (1)
B
bezp³.
100% 56,70
Lz (1)
B
bezp³.

Lz

Irinotecan hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.35.
W: Produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu pacjentów z zaawansowanym
rakiem jelita grubego i odbytnicy: w skojarzeniu z 5-FU i kwasem folinowym u pacjentów, którzy wczeœniej nie otrzymywali chemioterapii w leczeniu zaawansowanego
Biotest Pharma GmbH stadium choroby, w monoterapii u pacjentów, u których ustalony schemat terapeuty-
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LEKsykon - Receptariusz

Irino

100% 12,11
50%(1)
8,00
100% 76,16
Rx
Itrax: kaps. twarde 100 mg - 28 szt.
50%(1) 47,40
Itraconazole (1) W: Lek w postaci kapsu³ek jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych
zaka¿eñ: zaka¿enia narz¹dów p³ciowych: grzybica pochwy i sromu; zaka¿enia skóry,
b³ony œluzowej lub oczu: grzybica skóry, ³upie¿ pstry, kandydoza jamy ustnej, grzybicze
zaka¿enie rogówki; grzybice paznokci, wywo³ane przez dermatofity i/lub dro¿d¿aki;
grzybice uk³adowe: aspergiloza uk³adowa i kandydoza uk³adowa, kryptokokoza (w tym
kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych): u pacjentów z kryptokokoz¹ i
- os³abion¹ odpornoœci¹ oraz u wszystkich pacjentów z kryptokokoz¹ oœrodkowego uk³adu nerwowego itrakonazol jest wskazany tylko wtedy, gdy leczenie pierwszego rzutu jest
- nieskuteczne, histoplazmoza, blastomikoza, sporotrychoza, parakokcydioidomikoza, inne, rzadko wystêpuj¹ce, uk³adowe lub tropikalne zaka¿enia grzybicze. WP: Zaka¿enia grzybicze u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka
Aristo Pharma
Rx 100%
Itromyx: kaps. twarde 100 mg - 4 szt.
X
Rx 100%
- Itromyx: kaps. twarde 100 mg - 28 szt.
X
Itraconazole
Adamed
- Itulazax®: liof. doustny 12 SQ-Bet - 30 szt.
Rx 100% 359,00

czny z 5-FU zakoñczy³ siê niepowodzeniem. Produkt w skojarzeniu z cetuksymabem jest wskazany do stosowania w leczeniu pacjentów z rakiem jelita grubego i
odbytnicy z przerzutami, wykazuj¹cym ekspresjê receptorów czynnika wzrostu nab³onka (EGFR) i bez mutacji genu KRAS, którzy nie byli wczeœniej leczeni z powodu
choroby przerzutowej lub po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego z u¿yciem
irynotekanu. Produkt w skojarzeniu z 5-FU, kwasem folinowym i bewacyzumabem
jest wskazany jako lek pierwszego wyboru u pacjentów z rakiem okrê¿nicy lub odbytnicy z przerzutami. Produkt w skojarzeniu z kapecytabin¹ i bewacyzumabem (lub
bez niego) jest wskazany do stosowania jako lek pierwszego wyboru u pacjentów z
rakiem jelita grubego i odbytnicy z przerzutami.
Accord Healthcare

Irinotecan-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.]
20 mg/ml - 1 fiol. 2 ml u
Irinotecan-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.]
20 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u
Irinotecan-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.]
20 mg/ml - 1 fiol. 7,5 ml u
Irinotecan-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.]
20 mg/ml - 1 fiol. 15 ml u
Irinotecan-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.]
20 mg/ml - 1 fiol. 25 ml u
Irinotecan-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.]
20 mg/ml - 5 fiol. 5 ml u

Lz 100%
Lz 100%
Lz 100%
Lz 100%
Lz 100%
Lz 100%

Irinotecan hydrochloride

-

Ebewe Pharma GmbH

Irinotecan Fresenius: inf. [konc. do przyg. roztw.]
20 mg/ml - 1 fiol. 2 ml u
Irinotecan Fresenius: inf. [konc. do przyg. roztw.]
20 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u
Irinotecan Fresenius: inf. [konc. do przyg. roztw.]
20 mg/ml - 1 fiol. 15 ml u
Irinotecan Fresenius: inf. [konc. do przyg. roztw.]
20 mg/ml - 1 fiol. 25 ml u

Rx 100%

Rx 100%
Rx 100%

X

100% 21,32
B(1)
bezp³.
100% 47,06
Irinotecan Kabi: inf. [konc.] 20 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u Rx (1)
B
bezp³.
100% 144,02
Irinotecan Kabi: inf. [konc.] 20 mg/ml - 1 fiol. 15 ml u Rx (1)
B
bezp³.
100% 226,80
Irinotecan Kabi: inf. [konc.] 20 mg/ml - 1 fiol. 25 ml u Rx (1)
B
bezp³.
Irinotecan hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.35.
W: Lek jest wskazany do leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego: w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy nie
otrzymywali uprzednio chemioterapii z powodu zaawansowanej choroby nowotworowej; w monoterapii u pacjentów po niepowodzeniu leczenia 5-fluorouracylem. Lek
w skojarzeniu z cetuksymabem jest wskazany w leczeniu pacjentów z rozsian¹ postaci¹ raka jelita grubego, którego komórki wykazuj¹ ekspresjê receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), z genem KRAS typu dzikiego (ang. wild-type),
którzy nie byli uprzednio leczeni z powodu raka jelita grubego z przerzutami lub po
niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego z zastosowaniem irynotekanu. Lek w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym i bewacyzumabem jest wskazany
jako lek pierwszego rzutu w leczeniu pacjentów z rozsian¹ postaci¹ raka jelita grubego (okrê¿nicy lub odbytnicy). Lek w skojarzeniu z kapecytabin¹ z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu jest wskazany jako leczenie pierwszego rzutu u
pacjentów z rozsian¹ postaci¹ raka jelita grubego.
Fresenius Kabi Oncology

Rx

Irinotecan Kabi: inf. [konc.] 20 mg/ml - 1 fiol. 2 ml u

Irprestan: tabl. powl. 75 mg - 28 szt.
Irprestan: tabl. powl. 150 mg - 28 szt.
Irprestan: tabl. powl. 300 mg - 28 szt.

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Irbesartan

Actavis Group PTC ehf.

X
X
X

100% 40,32
50%(1) 20,16
Collagenase (1) W: Enzymatyczne oczyszczanie ran (owrzodzeñ i oparzeñ o
ograniczonej powierzchni) z tkanek martwiczych.
Smith & Nephew

Iruxol®

Rx

Mono: maœæ 1,2 j./g - 1 tuba 20 g

Rx-z 100%

Isentress: tabl. powl. 400 mg - 60 szt. u
Raltegravir

Ismian:
Ismian:
Ismian:
Ismian:
Ismian:
Ismian:

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

tabl. powl. 25 mg - 20 szt. u
tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u
tabl. powl. 25 mg - 100 szt. u
tabl. powl. 50 mg - 30 szt. u
tabl. powl. 100 mg - 20 szt. u
tabl. powl. 100 mg - 30 szt. u

Spironolactone

Lallemand Pharma Europe

Rx 100%

Inosine pranobex

Rx 100% 110,00

Inosine pranobex

Ewopharma

Isoptin® 40: tabl. powl. 40 mg - 40 szt.
Isoptin® 80: tabl. powl. 80 mg - 40 szt.
Isoptin® SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 120 mg - 40 szt.
Isoptin® SR-E 240: tabl. o przed³. uwalnianiu 240 mg
- 20 szt.

Erythromycin + Isotretinoin

70,00

Ewopharma

Isoprinosine: tabl. 500 mg - 50 szt.

Isotrexin: ¿el (20 mg+ 0,5 mg)/g - 1 tuba 30 g u

X
X
X
X
X
X

Accord Healthcare

Isoprinosine: syrop 50 mg/ml - 1 but. 150 ml

Verapamil hydrochloride

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Rx 100% 120,96

Ismigen: tabl. podjêzykowe - 30 szt.
Bacterial lysate

X
MSD

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

10,35
13,34
17,34

Rx 100%

18,97

Mylan Healthcare

Rx 100%

38,51

Stiefel Laboratories Legacy

ItraGen: kaps. 100 mg - 28 szt.

Rx 100%

Itraconazole

Mylan Ireland Limited

76,29

Alk-Abello A/S

IVAB: tabl. powl. 5 mg - 56 szt. u
IVAB: tabl. powl. 7,5 mg - 56 szt. u

X Ivabradine

Fresenius Kabi Oncology

Rx

Allergen extracts

Ivabradine Accord:
X Ivabradine Accord:
Ivabradine Accord:
X Ivabradine Accord:

Rx 100%

Irinotecan hydrochloride

Itrax: kaps. twarde 100 mg - 4 szt.

Rx 100%
Rx 100%

X
X
Polfarmex

tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u
tabl. powl. 5 mg - 56 szt. u
tabl. powl. 7,5 mg - 28 szt. u
tabl. powl. 7,5 mg - 56 szt. u

Rx
Rx
Rx
Rx

Ivabradine

100%
100%
100%
100%

X
X
X
X

Accord Healthcare

100% 81,98
R(1)
12,07
tIvabradine Anpharm: tabl. powl. 7,5 mg - 56 szt. Rx 100% 120,11
u
R(1)
13,65
Ivabradine (1) Przewlek³a niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaburzeniami czynnoœci skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG
rytmem zatokowym i czêstoœci¹ akcji serca ³75 uderzeñ na minutê, w skojarzeniu
z leczeniem standardowym, w tym z b-adrenolitykiem lub gdy leczenie b-adrenolitykiem jest przeciwskazane albo nie jest tolerowane
W: Leczenie objawowe przewlek³ej stabilnej d³awicy piersiowej. Iwabradyna jest
wskazana w leczeniu objawowym przewlek³ej stabilnej d³awicy piersiowej u doros³ych z chorob¹ niedokrwienn¹ serca, z prawid³owym rytmem zatokowym oraz z czêstoœci¹ akcji serca ³70 uderzeñ na minutê. Iwabradyna jest wskazana: u
doros³ych z nietolerancj¹ lub z przeciwwskazaniem do stosowania b-adrenolityków
lub w skojarzeniu z b-adrenolitykami u pacjentów niewystarczaj¹co kontrolowanych
za pomoc¹ optymalnej dawki b-adrenolityku. Leczenie przewlek³ej niewydolnoœci
serca. Iwabradyna jest wskazana w przewlek³ej niewydolnoœci serca II do IV stopnia
wed³ug klasyfikacji NYHA, z zaburzeniami czynnoœci skurczowej, u pacjentów z rytmem zatokowym, u których czêstoœæ akcji serca wynosi ³75 uderzeñ na minutê, w
skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z b-adrenolitykiem lub gdy leczenie
b-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane.
ANPHARM

tIvabradine Anpharm: tabl. powl. 5 mg - 56 szt. u Rx

rytmem zatokowym i czêstoœci¹ akcji serca ³75 uderzeñ na minutê, w skojarzeniu
z leczeniem standardowym, w tym z b-adrenolitykiem lub gdy leczenie b-adrenolitykiem jest przeciwskazane albo nie jest tolerowane
W: Leczenie objawowe przewlek³ej stabilnej d³awicy piersiowej. Iwabradyna jest
wskazana w leczeniu objawowym przewlek³ej stabilnej d³awicy piersiowej u doros³ych z chorob¹ niedokrwienn¹ serca, z prawid³owym rytmem zatokowym oraz z czêstoœci¹ akcji serca ³70 uderzeñ na minutê. Iwabradyna jest wskazana: u
doros³ych z nietolerancj¹ lub z przeciwwskazaniem do stosowania b-adrenolityków
lub w skojarzeniu z b-adrenolitykami u pacjentów niewystarczaj¹co kontrolowanych
za pomoc¹ optymalnej dawki b-adrenolityku. Leczenie przewlek³ej niewydolnoœci
serca. Iwabradyna jest wskazana w leczeniu przewlek³ej niewydolnoœci serca II do
IV stopnia wed³ug klasyfikacji NYHA, z zaburzeniami czynnoœci skurczowej, u pacjentów z rytmem zatokowym, u których czêstoœæ akcji serca wynosi ³75 uderzeñ na
minutê, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z b-adrenolitykiem lub gdy
leczenie b-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane.
Synoptis Pharma

100% 76,51
R(1)
6,60
100% 111,84
Rx
Ivabradine Mylan: tabl. powl. 7,5 mg - 56 szt. u
R(1)
5,38
Ivabradine (1) Przewlek³a niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaburzeniami czynnoœci skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG
rytmem zatokowym i czêstoœci¹ akcji serca ³75 uderzeñ na minutê, w skojarzeniu
z leczeniem standardowym, w tym z b-adrenolitykiem lub gdy leczenie b-adrenolitykiem jest przeciwskazane albo nie jest tolerowane
W: Leczenie objawowe przewlek³ej stabilnej d³awicy piersiowej. Iwabradyna jest
wskazana w leczeniu objawowym przewlek³ej stabilnej d³awicy piersiowej u doros³ych z chorob¹ niedokrwienn¹ serca, z prawid³owym rytmem zatokowym oraz z czêstoœci¹ akcji serca ³70 uderzeñ na minutê. Iwabradyna jest wskazana: u
doros³ych z nietolerancj¹ lub z przeciwwskazaniem do stosowania b-adrenolityków
lub w skojarzeniu z b-adrenolitykami u pacjentów niewystarczaj¹co kontrolowanych
za pomoc¹ optymalnej dawki b-adrenolityku. Leczenie przewlek³ej niewydolnoœci
serca. Iwabradyna jest wskazana w leczeniu przewlek³ej niewydolnoœci serca II do
IV stopnia wed³ug klasyfikacji NYHA, z zaburzeniami czynnoœci skurczowej, u pacjentów z rytmem zatokowym, u których czêstoœæ akcji serca wynosi ³75 uderzeñ na
minutê, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z b-adrenolitykiem lub gdy
leczenie b-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane. Viatris

Ivabradine Mylan: tabl. powl. 5 mg - 56 szt. u

Rx

100% 67,44
R(1)
3,20
98,23
Ivabradine Ranbaxy: tabl. powl. 7,5 mg - 56 szt. u Rx 100%
(1)
NOWOŒÆ
R
3,20
Ivabradine (1) Przewlek³a niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaburzeniami czynnoœci skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG
rytmem zatokowym i czêstoœci¹ akcji serca ³75 uderzeñ na minutê, w skojarzeniu
z leczeniem standardowym, w tym z b-adrenolitykiem lub gdy leczenie b-adrenolitykiem jest przeciwskazane albo nie jest tolerowane
W: Leczenie objawowe przewlek³ej, stabilnej d³awicy piersiowej. Iwabradyna
jest wskazana w leczeniu objawowym przewlek³ej stabilnej d³awicy piersiowej u
osób doros³ych z chorob¹ niedokrwienn¹ serca, z prawid³owym rytmem zatokowym
oraz z czêstoœci¹ akcji serca ³70 skurczów na minutê. Iwabradyna jest wskazana:
u osób doros³ych z nietolerancj¹ lub z przeciwwskazaniem do stosowania b-adrenolityków lub w skojarzeniu z b-adrenolitykami u pacjentów, u których nie uzyskano
wystarczaj¹cej kontroli podczas stosowania optymalnej dawki b-adrenolityku. Leczenie przewlek³ej niewydolnoœci serca. Iwabradyna jest wskazana w leczeniu
przewlek³ej niewydolnoœci serca klasy II-IV wg klasyfikacji NYHA, z zaburzeniami
czynnoœci skurczowej, u pacjentów z rytmem zatokowym, u których czêstoœæ akcji
100%
76,51
tIvabradine Anpharm - (IR): tabl. powl. 5 mg
Rx (1)
serca wynosi ³75 skurczów na minutê, w skojarzeniu z leczeniem standardowym,
- 56 szt. u
R
6,60 w tym z b-adrenolitykiem lub jeœli leczenie b-adrenolitykiem jest przeciwwskazane
100% 111,84 albo nie jest tolerowane.
Ranbaxy
tIvabradine Anpharm - (IR): tabl. powl. 7,5 mg
Rx (1)
- 56 szt. u
R
5,38
100% 73,11
Rx
Ivabradine
Zentiva:
tabl.
powl.
5
mg
56
szt.
u
Ivabradine (1) Przewlek³a niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaR(1)
3,20
burzeniami czynnoœci skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG
100% 106,74
rytmem zatokowym i czêstoœci¹ akcji serca ³75 uderzeñ na minutê, w skojarzeniu
Rx
z leczeniem standardowym, w tym z b-adrenolitykiem lub gdy leczenie b-adrenolity- Ivabradine Zentiva: tabl. powl. 7,5 mg - 56 szt. u
R(1)
3,20
kiem jest przeciwskazane albo nie jest tolerowane
W: Leczenie objawowe przewlek³ej stabilnej d³awicy piersiowej. Iwabradyna jest Ivabradine (1) Przewlek³a niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaburzeniami
czynnoœci
skurczowej,
u
pacjentów
z
potwierdzonym
w
badaniu
EKG
wskazana w leczeniu objawowym przewlek³ej stabilnej d³awicy piersiowej u doros³ych z chorob¹ niedokrwienn¹ serca, z prawid³owym rytmem zatokowym oraz z cz- rytmem zatokowym i czêstoœci¹ akcji serca ³75 uderzeñ na minutê, w skojarzeniu
z
leczeniem
standardowym,
w
tym
z
b-adrenolitykiem
lub
gdy
leczenie
b-adrenolityêstoœci¹ akcji serca ³70 uderzeñ na minutê. Iwabradyna jest wskazana: u
doros³ych z nietolerancj¹ lub z przeciwwskazaniem do stosowania b-adrenolityków kiem jest przeciwskazane albo nie jest tolerowane
lub w skojarzeniu z b-adrenolitykami u pacjentów niewystarczaj¹co kontrolowanych W: Iwabradyna jest wskazana w leczeniu objawowym przewlek³ej stabilnej d³awicy
za pomoc¹ optymalnej dawki b-adrenolityku. Leczenie przewlek³ej niewydolnoœci piersiowej u doros³ych z chorob¹ niedokrwienn¹ serca, z prawid³owym rytmem zatoserca. Iwabradyna jest wskazana w przewlek³ej niewydolnoœci serca II do IV stopnia kowym oraz z czêstoœci¹ akcji serca ³70 uderzeñ/minutê. Iwabradyna jest wskazawed³ug klasyfikacji NYHA, z zaburzeniami czynnoœci skurczowej, u pacjentów z ryt- na: u doros³ych z nietolerancj¹ lub z przeciwwskazaniem do stosowania
mem zatokowym, u których czêstoœæ akcji serca wynosi ³75 uderzeñ na minutê, w b-adrenolityków lub w skojarzeniu z b-adrenolitykami u pacjentów niewystarczaj¹co
skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z b-adrenolitykiem lub gdy leczenie kontrolowanych za pomoc¹ optymalnej dawki b-adrenolityku. Iwabradyna jest
wskazana w przewlek³ej niewydolnoœci serca klasy od II do IV wg klasyfikacji NYHA,
b-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane.
Delfarma
z zaburzeniami czynnoœci skurczowej, u pacjentów z rytmem zatokowym, u których
100% 79,74 czêstoœæ akcji serca wynosi ³75 uderzeñ/minutê, w skojarzeniu z leczeniem stanRx (1)
Ivabradine Aurovitas: tabl. powl. 5 mg - 56 szt. u
dardowym, w tym z b-adrenolitykiem lub gdy leczenie b-adrenolitykiem jest przeciwR
9,83 wskazane albo nie jest tolerowane.
Zentiva
Ivabradine Aurovitas: tabl. powl. 7,5 mg - 56 szt. u Rx 100%
X
Rx 100%
Ivares:
tabl. powl. 5 mg - 56 szt. u
X
Ivabradine (1) Przewlek³a niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaRx 100%
X
burzeniami czynnoœci skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG Ivares: tabl. powl. 7,5 mg - 56 szt. u
rytmem zatokowym i czêstoœci¹ akcji serca ³75 uderzeñ na minutê, w skojarzeniu Ivabradine
Adamed
z leczeniem standardowym, w tym z b-adrenolitykiem lub gdy leczenie b-adrenolityIvemend: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 150 mg
kiem jest przeciwskazane albo nie jest tolerowane
Rx 100%
X
W: Leczenie objawowe przewlek³ej stabilnej d³awicy piersiowej. Produkt leczniczy - 1 fiol. 10 ml
jest wskazana w leczeniu objawowym przewlek³ej stabilnej d³awicy piersiowej u do- Fosamprenavir
Merck Sharp & Dohme
ros³ych z chorob¹ niedokrwienn¹ serca, z prawid³owym rytmem zatokowym oraz z
100% 11,67
czêstoœci¹ akcji serca ³70 uderzeñ na minutê. Produkt leczniczy jest wskazana: u
doros³ych z nietolerancj¹ lub z przeciwwskazaniem do stosowania leków b-adrenoli- Ivineb: tabl. 5 mg - 28 szt. u
Rx R(1)
3,77
tycznych; lub w skojarzeniu z lekami b-adrenolitycznymi u pacjentów niewystarczaS(2)
bezp³.
j¹co kontrolowanych za pomoc¹ optymalnej dawki leku b-adrenolitycznego.
Leczenie przewlek³ej niewydolnoœci serca. Produkt leczniczy jest wskazany w prze- Nebivolol (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie nadciœnienia têtniczego samoiwlek³ej niewydolnoœci serca II do IV stopnia wed³ug klasyfikacji NYHA, z zaburzenia- stnego. Przewlek³a niewydolnoœæ serca. Leczenie ³agodnej i umiarkowanej stabilmi czynnoœci skurczowej, u pacjentów z rytmem zatokowym, u których czêstoœæ nej przewlek³ej niewydolnoœci serca jako leczenie uzupe³niaj¹ce standardow¹ teraBioton
akcji serca wynosi ³75 uderzeñ na minutê, w skojarzeniu z leczeniem standardo- piê u pacjentów w podesz³ym wieku (70 lat lub wiêcej). (2) Pacjenci 75+
wym, w tym z lekiem b-adrenolitycznym lub gdy terapia lekiem b-adrenolitycznym
Rx
100%
Ivipril:
tabl.
2,5
mg
28
szt.
u
X
Aurovitas
jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane.
Rx 100%
Ivipril: tabl. 5 mg - 28 szt. u
X
100% 79,63
Rx (1)
Rx 100%
Ivabradine Genoptim: tabl. powl. 5 mg - 56 szt. u
Ivipril: tabl. 10 mg - 28 szt. u
X
R
9,72
Ramipril
Bioton
100% 116,53
Ivabradine Genoptim: tabl. powl. 7,5 mg - 56 szt. u Rx (1)
100% 79,64
R
10,07 tIvohart: tabl. powl. 5 mg - 56 szt. u
Rx (1)
R
9,73
Ivabradine (1) Przewlek³a niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaburzeniami czynnoœci skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG

Ivabradine Ranbaxy: tabl. powl. 5 mg - 56 szt. u
NOWOŒÆ

Rx

LEKsykon - Receptariusz

Ivoha

100% 152,54
R(1)
10,30
100% 116,53
Rx (1)
tIvohart: tabl. powl. 7,5 mg - 56 szt. u
R
10,07
100% 223,88
Rx (1)
tIvohart: tabl. powl. 7,5 mg - 112 szt. u
R
10,52
Ivabradine (1) Przewlek³a niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaburzeniami czynnoœci skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG
rytmem zatokowym i czêstoœci¹ akcji serca wiêksz¹ lub równ¹ 75 uderzeñ na minutê, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy
leczenie beta-adrenolitykiem jest przeciwskazane albo nie jest tolerowane
W: Produkt jest wskazana w leczeniu objawowym przewlek³ej stabilnej d³awicy piersiowej u doros³ych z chorob¹ niedokrwienn¹ serca, z prawid³owym rytmem zatokowym oraz z czêstoœci¹ akcji serca ³70 uderzeñ na minutê. Lek jest wskazany: u
doros³ych z nietolerancj¹ lub z przeciwwskazaniem do stosowania b-adrenolityków;
lub w skojarzeniu z b-adrenolitykami u pacjentów niewystarczaj¹co kontrolowanych
za pomoc¹ optymalnej dawki b-adrenolityku. Produkt jest wskazany w przewlek³ej
niewydolnoœci serca II do IV stopnia wed³ug klasyfikacji NYHA, z zaburzeniami czynnoœci skurczowej, u pacjentów z rytmem zatokowym, u których czêstoœæ akcji serca wynosi ³75 uderzeñ na minutê, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w
tym z b-adrenolitykiem lub gdy leczenie b-adrenolitykiem jest przeciwwskazane alBausch Health
bo nie jest tolerowane.

Rx

tIvohart: tabl. powl. 5 mg - 112 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

Ivoxel: krem 1 mg/g - 1 tuba 15 g
Ivoxel: krem 1 mg/g - 1 tuba 35 g
Mometasone furoate

15,89
34,74
Almirall

100%

37,93

iXell®: test diagnostyczny do szybkich oznaczeñ - 50 szt. WM 30%(1) 11,57
R(2)
3,47
Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wymagaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za pomoc¹ pompy insulinowej
Genexo

Rx 100% 410,40

Ixiaro: inj. [zaw.] - 1 amp.-strzyk. (+ ig³a)
Japanese encephalitis vaccine

Izotek®:
Izotek®:
Izotek®:
Izotek®:
Izotek®:

Valneva Sweden AB

kaps. ¿elatynowe, miêkkie 10 mg - 30 szt. u
kaps. ¿elatynowe, miêkkie 10 mg - 60 szt. u
kaps. ¿elatynowe, miêkkie 20 mg - 30 szt. u
kaps. ¿elatynowe, miêkkie 20 mg - 60 szt. u
kaps. ¿elatynowe, miêkkie 20 mg - 100 szt. u

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

Isotretinoin

Izotziaja: ¿el 0,5 mg/g - 1 tuba 20 g

100% 41,16
100% 70,06
100% 52,34
100% 74,46
100% 124,39
Bausch Health

Rx 100%

15,00

Rx 100%

25,59

Isotretinoin

Izovag: krem dopochwowy 10 mg/g - 1 tuba 40 g

Ziaja

Isoconazole nitrate

Aristo Pharma

100% 6835,90
B(1)
bezp³.
100% 13671,79
Rx-z (1)
Jakavi: tabl. 15 mg - 56 szt.
B
bezp³.
100% 13671,79
Rx-z (1)
Jakavi: tabl. 20 mg - 56 szt.
B
bezp³.
Ruxolitinib (1) Program lekowy: leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadp³ytkowoœci samoistnej
W: W³óknienie szpiku (ang. MF). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu powiêkszenia œledziony zwi¹zanego z chorob¹ lub objawów wystêpuj¹cych u doros³ych pacjentów z pierwotnym w³óknieniem szpiku (znanym tak¿e jako przewlek³e
idiopatyczne w³óknienie szpiku), w³óknieniem szpiku poprzedzonym czerwienic¹
(nadkrwistoœci¹) prawdziw¹ lub w³óknieniem szpiku poprzedzonym nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹. Czerwienica prawdziwa (ang. PV). Produkt leczniczy jest wskazany
w leczeniu doros³ych pacjentów z czerwienic¹ prawdziw¹, u których wystêpuje opornoœæ lub nietolerancja na leczenie hydroksymocznikiem. Novartis Europharm Limited

Jakavi: tabl. 5 mg - 56 szt.

Rx-z

100% 47,29
30%(1) 18,16
Sitagliptin + Metformin hydrochloride (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z
metformin¹: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w
maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c >7% (przez co najmniej 3 miesi¹ce)
W: U doros³ych pacjentów z cukrzyc¹ typu 2: produkt leczniczy wskazany jest do
stosowania, oprócz diety i æwiczeñ fizycznych, w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów z glikemi¹ niedostatecznie wyrównan¹ podczas stosowania maks. tolerowanej dawki metforminy w monoterapii, lub u pacjentów ju¿ leczonych sytagliptyn¹
w skojarzeniu z metformin¹. Produkt leczniczy wskazany jest do stosowania w skojarzeniu z pochodn¹ sulfonylomocznika (tj. w leczeniu potrójnie skojarzonym), oprócz diety i æwiczeñ fizycznych, u pacjentów z glikemi¹ niedostatecznie wyrównan¹
podczas stosowania maks. tolerowanej dawki metforminy i pochodnej sulfonylomocznika. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu potrójnie skojarzonym z agonist¹ receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów typu gamma
(PPARg) (tj. tiazolidynedionem) oprócz diety i æwiczeñ fizycznych u pacjentów z glikemi¹ niedostatecznie wyrównan¹, podczas stosowania maks. tolerowanej dawki
metforminy i agonisty receptora PPARg. Produkt leczniczy jest tak¿e wskazany do
stosowania, jako lek uzupe³niaj¹cy podanie insuliny (tj. w leczeniu potrójnie skojarzonym), pomocniczo wraz z diet¹ i æwiczeniami fizycznymi w celu poprawy kontroli
glikemii u pacjentów, gdy sta³a dawka insuliny i metforminy nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii.
Zentiva

Jamesi: tabl. powl. 50 /1000 mg - 56 szt. NOWOŒÆ

Rx

100% 2608,20
B(1)
bezp³.
100% 3912,30
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 5216,40
Rx-z (1)
B
bezp³.
Tolvaptan (1) Program lekowy: leczenie pacjentów z autosomalnie dominuj¹c¹
postaci¹ zwyrodnienia
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w celu spowolnienia powstawania torbieli i progresji upoœledzenia czynnoœci nerek w autosomalnie dominuj¹cej
postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (ADPKD) u doros³ych pacjentów z
przewlek³¹ chorob¹ nerek (PChN) w stadium od 1. do 4. w momencie rozpoczêcia
leczenia, którzy wykazuj¹ szybki postêp choroby. Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

potrójnie skojarzonym z agonist¹ receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów typu gamma (PPARg) (np. tiazolidynedionem) oprócz diety i æwiczeñ fi- tJinarc: tabl. 15 mg; 45 mg - 28 szt. + 28 szt. u
zycznych, u pacjentów z glikemi¹ niedostatecznie wyrównan¹ podczas stosowania
maks. tolerowanej dawki metforminy i agonisty receptora PPARg. Lek jest tak¿e
wskazany do stosowania, jako lek uzupe³niaj¹cy podanie insuliny (tj. w leczeniu po- tJinarc: tabl. 30 mg; 60 mg - 28 szt. + 28 szt. u
trójnie skojarzonym), pomocniczo wraz z diet¹ i æwiczeniami fizycznymi w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów, u których stosowanie sta³ej dawki insuliny i
tJinarc: tabl. 30 mg; 90 mg - 28 szt. + 28 szt. u
Merck Sharp & Dohme
metforminy nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii.
100% 80,74
30%(1) 51,61
Sitagliptin (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metformin¹: cukrzyca typu 2 u
pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w
monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c >7%
(przez co najmniej 3 miesi¹ce)
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych z cukrzyc¹ typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii: w monoterapii: u pacjentów nieodpowiednio kontrolowanych wy³¹cznie diet¹ i æwiczeniami fizycznymi, u których stosowanie
metforminy jest niew³aœciwe z powodu przeciwwskazañ lub nietolerancji; w dwusk³adnikowej terapii doustnej w skojarzeniu z: metformin¹ w przypadku, gdy dieta i
æwiczenia fizyczne oraz stosowanie jedynie metforminy nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii; pochodn¹ sulfonylomocznika w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie jedynie maks. tolerowanej dawki pochodnej
sulfonylomocznika nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii oraz w przypadku, gdy stosowanie metforminy jest niew³aœciwe z powodu przeciwwskazañ lub
nietolerancji; agonist¹ receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów
typu gamma (PPARg) (tj. tiazolidynedionem), jeœli zastosowanie agonisty receptora
PPARg jest wskazane i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych w po³¹czeniu z
agonist¹ receptora PPARg w monoterapii nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii; w trójsk³adnikowej terapii doustnej w skojarzeniu z: pochodn¹ sulfonylomocznika i metformin¹ w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie tych
produktów leczniczych nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii; agonist¹
receptora PPARg i metformin¹, kiedy zastosowanie agonisty receptora PPARg
jest wskazane i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych w po³¹czeniu z tymi produktami leczniczymi nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii. Produkt leczniczy jest tak¿e wskazany do stosowania jako lek uzupe³niaj¹cy w stosunku do
insuliny (z metformin¹ lub bez), kiedy dieta i æwiczenia fizyczne w po³¹czeniu ze sta³¹ dawk¹ insuliny nie zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli glikemii. Merck Sharp & Dohme

Januvia®: tabl. powl. 100 mg - 28 szt.

Rx

100% 170,38
30%(1) 54,00
Rx 100% 155,00
tJardiance®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
Empagliflozin (1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizuj¹cymi, z HbA1c ³7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa,
lub 2) uszkodzenie innych narz¹dów objawiaj¹ce siê poprzez: bia³komocz lub przerost lewej komory lub retinopatiê, lub 3) obecnoœæ 3 lub wiêcej g³ównych czynników
ryzyka spoœród wymienionych poni¿ej: wiek ³55 lat dla mê¿czyzn, ³60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciœnienie têtnicze, palenie tytoniu, oty³oœæ, Przewlek³a niewydolnoœæ serca u doros³ych pacjentów z obni¿on¹ frakcj¹ wyrzutow¹ lewej komory
serca (LVEF £40%) oraz utrzymuj¹cymi siê objawami choroby w klasie II-IV NYHA
pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy beta-adrenolityków oraz jeœli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów
W: Cukrzyca typu 2. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu
doros³ych z niewystarczaj¹co kontrolowan¹ cukrzyc¹ typu 2 ³¹cznie z diet¹ i aktywnoœci¹ fizyczn¹: w monoterapii, kiedy nie mo¿na stosowaæ metforminy z powodu jej
nietolerancji, w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy. Wyniki badañ dotycz¹ce ró¿nych skojarzeñ, wp³ywu na kontrolê glikemii i zdarzenia sercowo-naczyniowe oraz badane populacje, szczegó³y patrz ChPL.
Niewydolnoœæ serca. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych
w leczeniu objawowej przewlek³ej niewydolnoœci serca.
Boehringer Ingelheim

tJardiance®: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.

Rx

75

Jodek potasu G.L. Pharma: tabl. 65 mg - 10 szt.

Rx-z

Rx 100%

Potassium iodide

Jodid® 100: tabl. 100 µg J - 100 szt.
Jodid® 200: tabl. 200 µg J - 100 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Iodide potassium

Jorveza®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 0,5 mg - 90 szt.
Jorveza®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 1 mg - 90 szt.

21,00

G.L. Pharma Poland

X
X
Merck

Rx-z 100% 1900,00
Rx-z 100% 1900,00

Budesonide

Dr. Falk

Rx
Rx
Rx
Rx

100% 13,59
100%
X
100% 11,29
100% 21,39
100% 25,69
Rx
Jovesto: tabl. powl. 5 mg - 60 szt.
30%(1)
8,86
100% 36,08
Rx
Jovesto: tabl. powl. 5 mg - 90 szt.
30%(1) 10,82
Desloratadine (1) W: Roztw. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u
doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku od 1 roku w celu ³agodzenia objawów zwi¹zanych z: alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej nosa, pokrzywki. Tabl. Produkt
leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych i m³odzie¿y w wieku co najmniej
12 lat w celu ³agodzenia objawów zwi¹zanych z: alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej nosa; pokrzywk¹.
Sandoz GmbH

Jovesto:
Jovesto:
Jovesto:
Jovesto:

roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 60 ml
roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 150 ml
tabl. powl. 5 mg - 10 szt.
tabl. powl. 5 mg - 30 szt.

100% 24,84
30%(1)
8,01
100% 36,03
Rx
Jovesto - (IR): tabl. powl. 5 mg - 90 szt.
(1)
30%
10,81
Desloratadine (1) W: Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych i m³odzie¿y w wieku co najmniej 12 lat w celu ³agodzenia objawów zwi¹zanych z: alergicznym
zapaleniem b³ony œluzowej nosa, pokrzywk¹.
Delfarma

Jovesto - (IR): tabl. powl. 5 mg - 60 szt.

Rx

Juvinelle: tabl. 1 mg+ 2 mg - 28 szt.

Rx 100%

Estradiol + Dienogest

41,00
Kadefarm

100%
9,34
R(1)
3,20
Colecalciferol (1) W: Zapobieganie krzywicy u dzieci; zapobieganie schorzeniom,
gdy stwierdzono ryzyko niedoboru wit. D; leczenie krzywicy i osteomalacji, wywo³aJavlor: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml - 1 fiol. 2 ml Rx-z 100% 1052,87 nych niedoborem wit. D. WP: Przewlek³a choroba nerek; osteoporoza posterydowa
- profilaktyka
Hasco-Lek SA
Javlor: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z 100% 5264,40
100% 45,02

- 10 fiol. 2 ml

Vinflunine

Pierre Fabre Medicament

tJaydess: system terapeutyczny domaciczny 13,5 mg Rx 100% 583,05
- 1 szt.
tJaydess: system terapeutyczny domaciczny 13,5 mg Rx 100%
X
- 5 szt.
Levonorgestrel

Bayer

100% 47,29
Rx
Jazeta: tabl. powl. 100 mg - 28 szt. u NOWOŒÆ
30%(1) 18,16
Sitagliptin (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metformin¹: cukrzyca typu 2 u
pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w
monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c >7%
(przez co najmniej 3 miesi¹ce)
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych z cukrzyc¹ typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii: w monoterapii; u pacjentów niedostatecznie kontrolowanych wy³¹cznie za pomoc¹ diety i aktywnoœci fizycznej i u których
stosowanie metforminy jest niew³aœciwe ze wzglêdu na przeciwwskazania lub nietolerancjê; w dwulekowej terapii doustnej, w skojarzeniu z: metformin¹ w przypadku,
gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie jedynie metforminy nie zapewniaj¹
odpowiedniej kontroli glikemii; pochodn¹ sulfonylomocznika w przypadku, gdy dieta
i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie jedynie maks. tolerowanej dawki pochodnej
sulfonylomocznika nie zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli glikemii i gdy stosowanie
metforminy jest niew³aœciwe z powodu przeciwwskazañ lub nietolerancji; agonist¹
receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów typu gamma (PPARg)
(tj. tiazolidynedionem), jeœli zastosowanie agonisty receptora PPARg jest wskazane
i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych w po³¹czeniu z agonist¹ receptora
PPARg w monoterapii nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii; w trzylekowej terapii doustnej, w skojarzeniu z: pochodn¹ sylfonylomocznika i metformin¹, gdy dieta
i æwiczenia fizyczne wraz z dwulekow¹ terapi¹ tymi produktami leczniczymi nie zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli glikemii. Produkt leczniczy jest równie¿ wskazany do
100% 80,74 stosowania w skojarzeniu z insulin¹ (z metformin¹ lub bez niej) w przypadku, gdy
Rx
Janumet: tabl. powl. 50 /1000 mg - 56 szt.
30%(1) 51,61 dieta i æwiczenia fizyczne oraz insulina w ustalonej dawce nie zapewniaj¹ odpowiedZentiva
Sitagliptin + Metformin hydrochloride (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z niej kontroli glikemii.
metformin¹: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w Jeanine®: tabl. powl. 0,03 mg+ 2 mg - 21 szt.
Rx 100% 42,54
maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroEthinylestradiol + Dienogest
Bayer
li glikemii, wartoœæ HbA1c >7% (przez co najmniej 3 miesi¹ce)
W: U doros³ych pacjentów z cukrzyc¹ typu 2: lek wskazany jest do stosowania, opr- tJentadueto: tabl. powl. 2,5/850 mg - 14 szt.
Rx 100%
X
ócz diety i æwiczeñ fizycznych, w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów z glikeBoehringer Ingelheim
mi¹ niedostatecznie wyrównan¹ podczas stosowania maks. tolerowanej dawki Linagliptin + Metformin hydrochloride
metforminy w monoterapii, lub u pacjentów ju¿ leczonych sitagliptyn¹ w skojarzeniu Jevtana: inf. [konc.+ rozp. do przyg. roztw.] 60 mg
Rx-z 100%
X
z metformin¹. Lek wskazany jest do stosowania w skojarzeniu z sulfonylomoczniki- - 1 fiol. 1,5 ml
em (tj. w leczeniu potrójnie skojarzonym), oprócz diety i æwiczeñ fizycznych, u pasanofi-aventis groupe
cjentów z glikemi¹ niedostatecznie wyrównan¹ podczas stosowania maks. Cabazitaxel
tolerowanej dawki metforminy i sulfonylomocznika. Lek jest wskazany w leczeniu

Juvit D3: krople doustne 20 000 j.m./ml - 1 but. 10 ml

Rx

JUZINA®: tabl. powl. 100 mg - 28 szt. u NOWOŒÆ

Rx

30%(1) 15,89
Sitagliptin (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metformin¹: cukrzyca typu 2 u
pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w
monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c >7%
(przez co najmniej 3 miesi¹ce)
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych z cukrzyc¹ typu 2
w celu poprawy kontroli glikemii: w monoterapii; u pacjentów nieodpowiednio kontrolowanych wy³¹cznie diet¹ i æwiczeniami fizycznymi, u których stosowanie metforminy jest
niew³aœciwe z powodu przeciwwskazañ lub nietolerancji; w dwusk³adnikowej terapii doustnej w skojarzeniu z: metformin¹ w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie jedynie metforminy nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii; pochodn¹
sulfonylomocznika w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie jedynie
maksymalnej tolerowanej dawki pochodnej sulfonylomocznika nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii oraz w przypadku, gdy stosowanie metforminy jest niew³aœciwe
z powodu przeciwwskazañ lub nietolerancji; agonist¹ receptora aktywowanego przez
proliferatory peroksysomów typu gamma (PPARg) (tj. tiazolidynedionem), jeœli zastosowanie agonisty receptora PPARg jest wskazane i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych w po³¹czeniu z agonist¹ receptora PPARg w monoterapii nie zapewnia
odpowiedniej kontroli glikemii; w trójsk³adnikowej terapii doustnej w skojarzeniu z: pochodn¹ sulfonylomocznika i metformin¹ w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne
oraz stosowanie tych produktów leczniczych nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli
glikemii; agonist¹ receptora PPARg i metformin¹, kiedy zastosowanie agonisty receptora PPARg jest wskazane i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych w po³¹czeniu z tymi produktami leczniczymi nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii. Produkt
leczniczy jest tak¿e wskazany do stosowania jako lek uzupe³niaj¹cy w stosunku do insuliny (z metformin¹ lub bez), kiedy dieta i æwiczenia fizyczne w po³¹czeniu ze sta³¹ dawk¹
insuliny nie zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli glikemii.
Gedeon Richter
100% 8148,92
B(1)
bezp³.
100% 13038,73
Rx-z (1)
B
bezp³.
Trastuzumab emtansine (1) Program lekowy: leczenie raka piersi
W: Produkt leczniczy, stosowany w monoterapii, jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim, nieoperacyjnym miejscowo zaawansowanym
lub przerzutowym rakiem piersi, poddanych wczeœniej terapii trastuzumabem i taksanem, w po³¹czeniu lub oddzielnie. Pacjenci: po wczeœniejszym leczeniu z powodu
miejscowo zaawansowanej lub uogólnionej postaci choroby lub; u których wyst¹pi³
nawrót choroby w trakcie lub przed up³ywem 6 m-cy od zakoñczenia leczenia uzupe³niaj¹cego.
Roche Registration

tKadcyla: inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg.
roztw.] 100 mg - 1 fiol.
tKadcyla: inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg.
roztw.] 160 mg - 1 fiol.

Rx-z

100% 49759,34
B(1)
bezp³.
Ivacaftor + Tezacaftor + Elexacaftor (1) Leczenie mukowiscydozy
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w schemacie leczenia skojarzo-

tKaftrio: tabl. powl. 75 mg+ 50 mg+ 100 mg
- 56 szt. u

Rx-z

76

LEKsykon - Receptariusz

Kaldy

nego z iwakaftorem w leczeniu mukowiscydozy u pacjentów w wieku co najmniej 6 klinicznych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (BPH). WP: Przewlek³a cholat, którzy maj¹ co najmniej jedn¹ mutacjê F508del genu mukowiscydozowego prze- roba nerek u dzieci do 18 r¿.
Krka
zb³onowego regulatora przewodnictwa (ang. cystic fibrosis transmembrane conduc100% 23,94
tance regulator, CFTR).
Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
®
30%(1)
Kaldyum®: kaps. o przed³. uwalnianiu 600 mg - 50 szt. Rx 100% 18,00 Kamiren XL: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 4 mg - 30 szt. Rx (2) 11,00
u
R
8,66
Kaldyum®: kaps. o przed³. uwalnianiu 600 mg - 100 szt. Rx 100% 29,50
S(3)
bezp³.
Potassium chloride
Egis
100% 45,29
Kaletra: roztw. doust. (80 mg+ 20 mg)/ml
Rx 100% 1818,69 Kamiren® XL: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 4 mg - 60 szt.
30%(1) 19,42
- 5 but. 60 ml+ 5 strzyk.
Rx (2)
R
14,73
Rx 100% 2358,38 u
Kaletra: tabl. 200 mg+ 50 mg - 120 szt.
S(3)
bezp³.
Lopinavir + Ritonavir
AbbVie Polska
Doxazosin (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeKalii chloridum 0,3% + Glucosum 5% Kabi: inf./inj. Lz 100%
- niu nadciœnienia têtniczego. Mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z
[roztw.] (3 mg + 50 mg)/ml - 10 but. 500 ml
innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi, takimi jak diuretyki tiazydowe, leki blokuGlucose + Potassium chloride
Fresenius Kabi j¹ce receptory b-adrenergiczne, antagoniœci wapnia lub inhibitory konwertazy angiotensyny.
£agodny rozrost gruczo³u krokowego. Produkt leczniczy wskazany jest
Kalipoz® prolongatum: tabl. o przed³. uwalnianiu
Rx 100%
X w leczeniu objawów klinicznych spowodowanych ³agodnym rozrostem gruczo³u kro391 mg - 30 szt.
kowego. Mo¿e byæ stosowany zarówno u pacjentów z nadciœnieniem têtniczym, jak i
100%
8,26 pacjentów z prawid³owym ciœnieniem têtniczym. U pacjentów z nadciœnieniem têtniczym mo¿e jednoczeœnie obni¿aæ ciœnienie têtnicze. U pacjentów z prawid³owym ciKalipoz® prolongatum: tabl. o przed³. uwalnianiu
Rx R(1)
3,20 œnieniem têtniczym, wp³yw na ciœnienie têtnicze krwi jest zazwyczaj klinicznie nie391 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³. istotny. WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿. (2) Przerost gruczo³u kroKrka
Potassium chloride (1) W: Profilaktyka i leczenie stanów niedoboru potasu. Nie- kowego (3) Pacjenci 75+
dobory potasu w organizmie powstaj¹ najczêœciej na skutek: podawania leków mo- Kanavit - import docelowy: inj. [roztw.] 10 mg/ml
Rx 100%
X
czopêdnych, produktów glikokortykosteroidowych, glikozydów nasercowych; przewlek³ych biegunek i wymiotów; przebiegu niektórych chorób nerek. Niedobór potasu - 5 amp. 1 ml
BB Pharma
towarzyszy tak¿e takim chorobom, jak: wtórny hiperaldosteronizm; marskoœæ w¹tro- Phytomenadione
by z wodobrzuszem; choroby uk³adu kr¹¿enia; cukrzyca. (2) Pacjenci 75+
100% 12,55
GSK PSC Poland sp. z o.o.

Kalium chloratum 15% Kabi: inf. [konc. do przyg.
roztw.] 150 mg/ml - 20 amp. 10 ml
Kalium chloratum 15% Kabi: inf. [konc. do przyg.
roztw.] 150 mg/ml - 20 amp. 20 ml

Rx 100% 121,29
Rx 100% 138,90

Potassium chloride

Fresenius Kabi

Kalium Chloratum WZF 15%: inf. [konc. do przyg.
roztw.] 150 mg/ml - 10 fiol. 20 ml
Kalium Chloratum WZF 15%: inf. [konc. do przyg.
roztw.] 150 mg/ml - 50 amp. 10 ml
Potassium chloride

Lz 100%

-

Lz 100%

-

Polfa Warszawa

100%

25,86

Kalium effervescens (bezcukrowy): granulat mus. Rx 30%(1) 22,00
782 mg/3 g - 20 sasz. 3 g
(2)

S
bezp³.
Potassium citrate (1) W: Stany niedoboru potasu niezale¿nie od przyczyny, w
d³ugotrwa³ych biegunkach, przy istnieniu przetok jelitowych, podczas leczenia lekami, które mog¹ doprowadziæ do hipokaliemii np. niektórymi lekami moczopêdnymi,
hormonami sterydowymi, glikozydami naparstnicy. Produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany u chorych w przebiegu cukrzycy. (2) Pacjenci 75+
Synteza

Kalium Polfarmex: syrop 391 mg/5 ml - 1 but. 150 ml Rx 100%
Potassium chloride

Kalydeco: tabl. powl. 75 mg - 28 szt. u
Kalydeco: tabl. powl. 150 mg - 28 szt. u
Kalydeco: tabl. powl. 150 mg - 56 szt. u
Kalydeco: tabl. powl. 150 mg - 56 szt. u

23,86
Polfarmex

100%
B(1)
100%
Rx-z (1)
B
100%
Rx-z (1)
B
Rx-z 100%

Rx-z

28458,81
bezp³.
28458,81
bezp³.
70534,80
bezp³.
70534,80

Ivacaftor (1) Leczenie mukowiscydozy
W: Produkt leczniczy w postaci tabl. jest wskazany do stosowania: w monoterapii u
doros³ych, m³odzie¿y i dzieci z mukowiscydoz¹ (ang. CF) w wieku 6 lat i starszych
oraz o mc. 25 kg i wiêkszej, z mutacj¹ R117H genu CFTR lub jedn¹ z nastêpuj¹cych
mutacji bramkowania (klasy III) genu mukowiscydozowego b³onowego regulatora
przewodnictwa (ang. CFTR): G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N,
S1255P, S549N lub S549R; w schemacie leczenia skojarzonego z tabl. zawieraj¹cymi tezakaftor i iwakaftor w leczeniu doros³ych, m³odzie¿y i dzieci z mukowiscydoz¹ (CF) w wieku 6 lat i starszych, którzy s¹ homozygotami pod wzglêdem mutacji
F508del lub którzy s¹ heterozygotami pod wzglêdem mutacji F508del i maj¹ jedn¹ z
nastêpuj¹cych mutacji genu CFTR: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G,
711+3A®G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G®A, 3272-26A®G i
3849+10kbC®T; w schemacie leczenia skojarzonego z tabl. zawieraj¹cymi iwakaftor, tezakaftor i eleksakaftor w leczeniu doros³ych i m³odzie¿y i dzieci z mukowiscydoz¹ w wieku 6 lat i starszych, którzy maj¹ co najmniej jedn¹ mutacjê F508del w
genie CFRT.
Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited

Kalydeco: granulat w sasz. 50 mg - 56 szt. u
Kalydeco: granulat w sasz. 75 mg - 56 szt. u

100% 70534,80
B(1)
bezp³.
100% 70534,80
Rx-z (1)
B
bezp³.

Rx-z

Kandesar: tabl. 8 mg - 28 szt.

13,18
6,87
S(2)
bezp³.
100% 26,48
Rx 30%(1) 13,87
Karbicombi: tabl. 8/12,5 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 37,35
Rx 30%(1) 18,43
Karbicombi: tabl. 8/12,5 mg - 84 szt.
S(2)
bezp³.
100% 26,92
(1)
Rx 30% 14,31
Karbicombi: tabl. 16/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 51,09
Rx 30%(1) 25,86
Karbicombi: tabl. 16/12,5 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 72,13
Rx 30%(1) 34,29
Karbicombi: tabl. 16/12,5 mg - 84 szt.
S(2)
bezp³.
100% 51,09
Rx 30%(1) 25,86
Karbicombi: tabl. 32/25 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 51,09
Rx 30%(1) 25,86
Karbicombi: tabl. 32/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide (1) W: Preparat wskazany jest
w: leczeniu nadciœnienia têtniczego pierwotnego u doros³ych pacjentów, u których
nie osi¹gniêto optymalnej kontroli ciœnienia têtniczego krwi podczas monoterapii
kandesartanem cyleksetylu lub hydrochlorotiazydem. (2) Pacjenci 75+
Krka

6,24
S(2)
bezp³.
100% 24,21
Rx 30%(1) 11,60
Kandesar: tabl. 16 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Candesartan cilexetil (1) W: Lek wskazany jest w: leczeniu samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych, leczeniu doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹ ser- Karbicombi - (IR): tabl. 16 mg+ 12,5 mg - 28 szt.
ca i zaburzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory £40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub jako lek dodany do inhibitora
ACE u pacjentów z objawami niewydolnoœci serca, pomimo optymalnej terapii, gdy
antagoniœci receptora mineralokortykoidowego nie s¹ tolerowani, leczeniu nadciœ- Karbicombi - (IR): tabl. 16 mg+ 12,5 mg - 56 szt.
nienia u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 do <18 lat. WP: Nadciœnienie têtnicze u
dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Orion Corporation
100% 952,22
B(1)
bezp³.
tKanjinti: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 420 mg Rx-z 100% 2666,21
- 1 fiol.
B(1)
bezp³.
Trastuzumab (1) Program lekowy: leczenie raka piersi, Program lekowy: leczenie
zaawansowanego raka ¿o³¹dka
W: Rak piersi. Rak piersi z przerzutami. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami (ang. MBC): w
monoterapii do leczenia tych pacjentów, którzy otrzymali dotychczas co najmniej
dwa schematy chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami.
Uprzednio stosowane schematy chemioterapii musz¹ zawieraæ przynajmniej antracykliny i taksany, o ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia. U pacjentów z
dodatnim wynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych, u których nie
powiod³a siê hormonoterapia, o ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia.
W skojarzeniu z paklitakselem do leczenia tych pacjentów, którzy nie otrzymywali
dotychczas chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami i dla których antracyklina jest niewskazana. W skojarzeniu z docetakselem do leczenia tych
pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami. W skojarzeniu z inhibitorem aromatazy do leczenia pacjentek po menopauzie, z dodatnim wynikiem badania na obecnoœæ receptorów
hormonalnych, u których dosz³o do rozwoju choroby nowotworowej z przerzutami,
nieleczonych wczeœniej trastuzumabem. Wczesne stadium raka piersi. Produkt
leczniczy jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem
piersi we wczesnym stadium (ang. EBC): po operacji, chemioterapii (neoadiuwantowej lub adiuwantowej) oraz radioterapii (je¿eli jest stosowana). Po chemioterapii adiuwantowej z doksorubicyn¹ i cyklofosfamidem, w skojarzeniu z paklitakselem lub
docetakselem. W skojarzeniu z chemioterapi¹ adiuwantow¹ z u¿yciem docetakselu
i karboplatyny. W skojarzeniu z neoadiuwantow¹ chemioterapi¹ i nastêpnie w terapii
adiuwantowej opartej o produkt leczniczy w miejscowo zaawansowanym (w tym zapalnym) raku piersi lub w przypadku guza >2 cm. Produkt leczniczy powinien byæ
stosowany wy³¹cznie u pacjentów z przerzutowym lub wczesnym rakiem piersi, u
których stwierdzono, za pomoc¹ odpowiednio walidowanych testów, w komórkach
guza albo nadekspresjê receptora HER2 albo amplifikacjê genu HER2. Rak ¿o³¹dka
z przerzutami. Produkt leczniczy w skojarzeniu z kapecytabin¹ lub 5-fluorouracylem
i cisplatyn¹ jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim gruczolakorakiem ¿o³¹dka z przerzutami lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego, których nie poddawano wczeœniej terapii przeciwnowotworowej z powodu choroby
rozsianej. Produkt leczniczy powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z rakiem ¿o³¹dka z przerzutami (ang. MGC), u których stwierdzono w komórkach guza
nadekspresjê HER2, okreœlan¹ jako IHC 2+ i potwierdzon¹ wynikami SISH lub FISH
lub przez wynik IHC 3+. W diagnostyce guza powinny byæ zastosowane odpowiednie i zwalidowane metody oceny.
Amgen

tKanjinti: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 150 mg
- 1 fiol.

Ivacaftor (1) Leczenie mukowiscydozy
W: Produkt leczniczy w postaci granulatu jest wskazany do stosowania u niemowl¹t
w wieku co najmniej 6 m-cy, ma³ych dzieci i dzieci z mukowiscydoz¹ (ang. CF) o mc.
od 5 kg do mniej ni¿ 25 kg, z mutacj¹ R117H genu CFTR lub jedn¹ z nastêpuj¹cych
mutacji bramkowania genu CFTR (klasy III): G551D, G1244E, G1349D, G178R, Karbagen: tabl. powl. 150 mg - 50 szt. u
G551S, S1251N, S1255P, S549N lub S549R.
Vertex Pharmaceuticals (U.K.) Ltd.
100% 17,08
30%(1) 10,61
Rx (2)
Kamiren®: tabl. 2 mg - 30 szt. u
R
11,04
S(3)
bezp³.
100% 23,94
30%(4) 11,00
Rx (2)
Kamiren®: tabl. 4 mg - 30 szt. u
R
8,66
S(3)
bezp³.
Doxazosin (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego, objawów klinicznych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (BPH). WP: Przewlek³a choroba
nerek u dzieci do 18 r¿.; neurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿. (2) Przerost gruczo³u krokowego
(3) Pacjenci 75+ (4) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego, objawów

Rx 30%(1)

100%

Karbicombi: tabl. 8/12,5 mg - 28 szt.

Karbagen: tabl. powl. 300 mg - 50 szt. u
Karbagen: tabl. powl. 600 mg - 50 szt. u

Rx-z

100%

Rx C(1)
R(2)
100%
Rx C(1)
R(2)
100%
Rx C(1)
R(2)

23,95
bezp³.
3,20
45,53
bezp³.
3,20
86,82
bezp³.
3,20

Oxcarbazepine (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Padaczka
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu czêœciowych napadów padaczkowych przechodz¹cych lub nie we wtórnie uogólnione napady toniczno-kloniczne. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w monoterapii lub w
leczeniu skojarzonym u doros³ych i u dzieci w wieku 6 lat i starszych.
Mylan Ireland Limited

Rx 30%(1)

100%

20,86
8,25
S(2)
bezp³.
100% 39,85
Rx 30%(1) 14,62
S(2)
bezp³.
100% 40,15
(1)
Rx 30% 13,12
Karbicombi - (IR): tabl. 32 mg+ 25 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 40,15
Rx 30%(1) 13,12
Karbicombi - (IR): tabl. 32 mg+ 12,5 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide (1) W: Preparat wskazany jest
w: leczeniu nadciœnienia têtniczego pierwotnego u doros³ych pacjentów, u których
nie osi¹gniêto optymalnej kontroli ciœnienia têtniczego krwi podczas monoterapii
kandesartanem cyleksetylu lub hydrochlorotiazydem. (2) Pacjenci 75+
Inpharm

Rx 30%(1)

100%

22,16
9,55
bezp³.
100% 42,48
Rx 30%(1) 17,25
Karbicombi - (IR): tabl. 32/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 37,64
Rx 30%(1) 12,41
Karbicombi - (IR): tabl. 32/25 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 37,64
(1)
Rx 30% 12,41
Karbicombi - (IR): tabl. 32/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 46,62
Rx 30%(1) 19,59
Karbicombi - (IR): tabl. 32/25 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide (1) W: Preparat wskazany jest
w: leczeniu nadciœnienia têtniczego pierwotnego u doros³ych pacjentów, u których
nie osi¹gniêto optymalnej kontroli ciœnienia têtniczego krwi podczas monoterapii
kandesartanem cyleksetylu lub hydrochlorotiazydem. (2) Pacjenci 75+
Delfarma

Karbicombi - (IR): tabl. 16/12,5 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)
S(2)

100%

13,91
7,60
bezp³.
100% 25,68
Rx 30%(1) 13,07
Karbis: tabl. 8 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 26,93
(1)
Rx 30% 14,32
Karbis: tabl. 16 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 49,50
Rx 30%(1) 24,27
Karbis: tabl. 16 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 49,50
Rx 30%(1) 24,27
Karbis: tabl. 32 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Candesartan cilexetil (1) W: Produkt wskazany jest w: leczeniu nadciœnienia têtniczego pierwotnego u doros³ych, leczeniu nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 do <18 lat, leczeniu doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹ serca i
zaburzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory
£40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub jako lek dodany do inhibitora ACE
u pacjentów z utrzymuj¹cymi siê objawami niewydolnoœci serca, pomimo optymaln-

Karbis: tabl. 8 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)
S(2)

LEKsykon - Receptariusz

ej terapii, wówczas gdy antagoniœci receptora mineralokortykoidowego nie s¹ toler- wspomagaj¹ca: w leczeniu napadów czêœciowych lub czêœciowych wtórnie uogólnowani. WP: Nadciœnienie têtnicze u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzie- ionych u doros³ych, m³odzie¿y, dzieci i niemowl¹t w wieku od 1 m-ca z padaczk¹; w
ci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Krka leczeniu napadów mioklonicznych u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat z m³odzieñcz¹ padaczk¹ miokloniczn¹; w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pier100% 11,11 wotnie uogólnionych u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat z idiopatyczn¹
UCB Pharma
Rx 30%(1) 4,36 padaczk¹ uogólnion¹.
Karbis - (IR): tabl. 8 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³. Keppra®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 100 mg/ml
Rx 100%
X
100% 21,27 - 10 amp. 5 ml u
UCB Pharma
Rx 30%(1) 7,75 Levetiracetam
Karbis - (IR): tabl. 8 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³.
100% 21,27
(1)
Rx 30%
Karbis - (IR): tabl. 16 mg - 30 szt.
7,75
S(2)
bezp³.
100% 40,57
Rx 30%(1) 13,54
Karbis - (IR): tabl. 16 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³.
100% 40,38
Rx 30%(1) 13,35
Karbis - (IR): tabl. 32 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Candesartan cilexetil (1) W: Produkt wskazany jest w: leczeniu nadciœnienia têtniczego pierwotnego u doros³ych, leczeniu nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 do <18 lat, leczeniu doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹ serca i
zaburzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory
£40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub jako lek dodany do inhibitora ACE
u pacjentów z utrzymuj¹cymi siê objawami niewydolnoœci serca, pomimo optymalnej terapii, wówczas gdy antagoniœci receptora mineralokortykoidowego nie s¹ tolerowani. WP: Nadciœnienie têtnicze u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+ Inpharm
100%

11,10
4,35
bezp³.
100% 21,18
Rx 30%(1) 7,66
Karbis - (IR): tabl. 8 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³.
100% 21,23
Rx 30%(1) 7,71
Karbis - (IR): tabl. 16 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 40,50
(1)
Rx 30% 13,47
Karbis - (IR): tabl. 16 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³.
100% 40,38
Rx 30%(1) 13,35
Karbis - (IR): tabl. 32 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Candesartan cilexetil (1) W: Produkt wskazany jest w: leczeniu nadciœnienia têtniczego pierwotnego u doros³ych, leczeniu nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 do <18 lat, leczeniu doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹ serca i
zaburzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory
£40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub jako lek dodany do inhibitora ACE
u pacjentów z utrzymuj¹cymi siê objawami niewydolnoœci serca, pomimo optymalnej terapii, wówczas gdy antagoniœci receptora mineralokortykoidowego nie s¹ tolerowani. WP: Nadciœnienie têtnicze u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+ Delfarma

Karbis - (IR): tabl. 8 mg - 30 szt.

Rx 30%(1)
S(2)

Karnidin:
Karnidin:
Karnidin:
Karnidin:

tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
tabl. powl. 10 mg - 56 szt.
tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
tabl. powl. 20 mg - 56 szt.

Rx
Rx
Rx
Rx

Lercanidipine hydrochloride

Kefort: tabl. powl. 150 mg - 1 szt.

77

Karbi

100%
100%
100%
100%

14,28
22,84
17,13
31,41

Orion Corporation

Rx 100%

Ibandronic acid

15,50

Bausch Health

Kefrenex: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u

Rx 100%

Kefrenex: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u

Rx

X
100% 45,54
(1)
R
3,20
100% 86,65
Rx (1)
Kefrenex: tabl. powl. 200 mg - 60 szt. u
R
3,20
100% 125,82
Rx (1)
Kefrenex: tabl. powl. 300 mg - 60 szt. u
R
4,80
Quetiapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu: schizofrenii. Choroby afektywnej
dwubiegunowej: w leczeniu umiarkowanych do ciê¿kich epizodów maniakalnych w
przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej; w leczeniu epizodów ciê¿kiej depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej; w zapobieganiu nawrotom epizodów maniakalnych lub epizodów depresji u pacjentów z chorob¹ afektywn¹
dwubiegunow¹, którzy reagowali na wczeœniejsze leczenie kwetiapin¹.
Aristo Pharma

100% 107,01
Rx C(1) bezp³.
Keppra®: roztw. doust. 100 mg/ml - 1 but. 300 ml u
R(2)
37,98
Rx 100% 47,97
Keppra®: tabl. powl. 250 mg - 50 szt. u
Rx 100% 94,41
Keppra®: tabl. powl. 250 mg - 100 szt. u
Rx 100% 94,41
Keppra®: tabl. powl. 500 mg - 50 szt. u
Rx 100% 186,26
Keppra®: tabl. powl. 500 mg - 100 szt. u
Rx 100% 140,37
Keppra®: tabl. powl. 750 mg - 50 szt. u
Rx 100% 277,10
Keppra®: tabl. powl. 750 mg - 100 szt. u
Rx 100% 186,26
Keppra®: tabl. powl. 1 g - 50 szt. u
Rx 100% 367,83
Keppra®: tabl. powl. 1 g - 100 szt. u
Levetiracetam (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Padaczka oporna na leczenie
W: Produkt leczniczy jest wskazany jako monoterapia w leczeniu napadów czêœciowych lub czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 16
lat z nowo rozpoznan¹ padaczk¹. Produkt leczniczy jest wskazany jako terapia

tKerendia: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.

Rx 100%

Finerenone

X
Bayer

100% 6297,50
B(1)
bezp³.
Ofatumumab (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów
z rzutowymi postaciami stwardnienia rozsianego (ang. relapsing forms of multiple
sclerosis, RMS) z aktywn¹ chorob¹ potwierdzon¹ w badaniu klinicznym lub obrazoNovartis Europharm Limited
wym.

tKesimpta: inj. [roztw.] 20 mg - 1 wstrzyk. 0,4 ml

Rx-z

100%
8,09
R(1)
5,60
100% 48,81
Rx (2)
Ketilept®: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u
R
6,47
100% 92,08
Rx (2)
Ketilept®: tabl. powl. 200 mg - 60 szt. u
R
4,21
100% 133,63
®
Rx (2)
Ketilept : tabl. powl. 300 mg - 60 szt. u
R
4,80
Quetiapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zaburzenia
psychiczne inne ni¿ wymienione w ChPL u pacjentów z otêpieniem (2) Choroba
afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w leczeniu schizofrenii; w leczeniu zaburzeñ
dwubiegunowych: w leczeniu epizodów maniakalnych o umiarkowanym i ciê¿kim
nasileniu w przebiegu choroby dwubiegunowej; w leczeniu epizodów ciê¿kiej depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej; w zapobieganiu nawrotom epizodów maniakalnych i depresji u pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi, którzy
odpowiadali na leczenie kwetiapin¹.
Proterapia

Ketilept®: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u

Rx

gaj¹ca z du¿ym nasileniem bólu i znacznie ograniczaj¹ca sprawnoœæ chorego, zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa oraz ³agodzenie niektórych zespo³ów
bólowych, jak: bolesne miesi¹czkowanie, bóle o umiarkowanym nasileniu. WP:
Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
Hasco-Lek SA
ChPL

Ketonal®: ¿el 25 mg/g - 1 tuba 100 g
Ketonal®: ¿el 25 mg/g - 1 tuba 50 g

Rx 100%
Rx 100%

Ketoprofen

Ketonal®: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 10 amp. 2 ml
Ketonal®: kaps. 50 mg - 30 szt.

29,12
18,61

Sandoz GmbH

Rx 100%
Rx 100%

16,00
13,24
100% 14,45
Rx
Ketonal® forte: tabl. powl. 100 mg - 30 szt.
(1)
50%
9,87
Ketoprofen (1) W: Leczenie objawowe zapalnych i zwyrodnieniowych chorób reumatycznych uk³adu kostnego oraz ³agodzenie niektórych zespo³ów bólowych. Kaps.
50 mg: reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, bóle o
umiarkowanym nasileniu. Tabl. powl. 100 mg: reumatoidalne zapalenie stawów;
osteoartroza (choroba zwyrodnieniowa stawów); bolesne miesi¹czkowanie; bóle o
umiarkowanym nasileniu. Roztwór do iniekcji: wskazania do podawania domiêœniowego: reumatoidalne zapalenie stawów; choroba zwyrodnieniowa stawów; bóle o
umiarkowanym nasileniu. Wskazania do podawania do¿ylnego: bóle po zabiegach
chirurgicznych. WP: Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL
Sandoz GmbH
100% 21,00
50%(1) 14,13
Ketoprofen (1) W: Objawowe leczenie: chorób reumatycznych, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów, zapalenia stawów innego pochodzenia, stanów zapalnych pozastawowych, jak zapalenie pochewek œciêgnistych lub zespó³ bolesnego
barku, choroby zwyrodnieniowej stawów krêgos³upa, przebiegaj¹cej z du¿ym nasileniem bólu i znacznie upoœledzaj¹cej sprawnoœæ chorego. WP: Ból w przebiegu
chorób nowotworowych - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL Sandoz GmbH

Ketonal® Duo: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde
150 mg - 30 szt.

Rx

Ketonal® Fast: granulat do przyg. roztw. doust. 50 mg
- 30 sasz. dwudzielnych

Rx 100%

Ketoprofen

Ketoprofen LGO: ¿el 25 mg/g - 1 tuba 50 g
Ketoprofen LGO: ¿el 25 mg/g - 1 tuba 100 g

14,00

Sandoz Polska

Rx 100%
Rx 100%

14,75
23,18

Ketoprofen
Laboratorium Galenowe Olsztyn
100% 25,11
Rx 100% 11,92
Ketoprofen-SF:
kaps.
twarde
50
mg
20
szt.
(1)
R
5,54
100%
7,85
100% 69,42 Ketoprofen-SF: kaps. twarde 100 mg - 20 szt.
tabl. o przed³. uwalnianiu 150 mg
Rx
Rx (1)
50%(1)
4,80
R
4,32
Ketoprofen (1) W: Objawowe leczenie bólu i zapalenia w przypadku: ostrego za100% 91,07 palenia stawów, przewlek³ego zapalenia stawów, zw³aszcza reumatoidalnego zapatabl. o przed³. uwalnianiu 200 mg
Rx (1)
R
3,20 lenia stawów, zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (choroba Bechtere100% 132,45 wa) i innych reumatoidalnych stanów zapalnych krêgos³upa, zaostrzenia choroby
tabl. o przed³. uwalnianiu 300 mg
zwyrodnieniowej stawów i krêgos³upa (zapalenie koœci i stawów). WP: Ból w przeRx (1)
R
4,80 biegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL
Sun Farm
100% 173,77
tabl. o przed³. uwalnianiu 400 mg
Rx (1)
Rx 100% 15,00
R
6,40 Ketoprofen-SF: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 10 amp. 2 ml
Ketoprofen
Sun Farm
Quetiapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Produkt jest wskazany: w leczeniu schizofrenii; w leczeniu zaburzenia afektyw- Ketoprofenum Fastum - (IR): ¿el 25 mg/g
Rx 100% 26,00
nego dwubiegunowego: w leczeniu epizodów maniakalnych o umiarkowanym i du- - 1 tuba 100 g
¿ym nasileniu w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, w leczeniu
Inpharm
epizodów ciê¿kiej depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, Ketoprofen
w zapobieganiu nawrotom epizodów maniakalnych i depresji u pacjentów z zabur- Ketoprofen Ziaja: ¿el 25 mg/g - 1 tuba 100 g
Rx 100% 18,32
zeniem afektywnym dwubiegunowym, u których uzyskano wczeœniej reakcjê na leRx 100% 14,13
czenie kwetiapin¹; w leczeniu epizodów ciê¿kiej depresji u pacjentów z ciê¿kimi Ketoprofen Ziaja: ¿el 25 mg/g - 1 tuba 50 g
zaburzeniami depresyjnymi, jako terapia wspomagaj¹ca, jeœli odpowiedŸ na mono- Ketoprofen
Ziaja
terapiê przeciwdepresyjn¹ by³a niewystarczaj¹ca. Przed rozpoczêciem leczenia lekarz powinien wzi¹æ pod uwagê profil bezpieczeñstwa kwetiapiny.
Egis Ketospray Forte: p³yn do natrys. na skórê 100 mg/g
Rx 100% 33,00
- 1 but. 25 g
100% 25,76
Ketoprofen
ANGELINI
Rx (1)
Ketipinor®: tabl. powl. 25 mg - 100 szt. u
R
9,99
100%
178,19
Rx (1)
100% 25,39 Ketosteril®: tabl. powl. 630 mg - 100 szt.
B
Rx (2)
Ketipinor®: tabl. powl. 100 mg - 30 szt. u
bezp³.
R
5,82
Amino acids (1) Program lekowy: leczenie pacjentów z chorobami nerek
100%
50,02
W: Lek jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu nastêpstw nieprawid³owego lub
Rx (2)
Ketipinor®: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u
R
7,68 niewystarczaj¹cego metabolizmu bia³ek u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek, w
po³¹czeniu z ograniczonym spo¿yciem bia³ka w po¿ywieniu w iloœci 40 g/dobê lub
100% 78,08
mniej (u doros³ych). Stosowany jest zwykle u pacjentów z filtracj¹ k³êbuszkow¹
Rx (2)
Ketipinor®: tabl. powl. 100 mg - 100 szt. u
R
5,39 (GFR) mniejsz¹ ni¿ 25 ml/min.
Fresenius Kabi
100% 47,76 Ketotifen Hasco: syrop 1 mg/5 ml - 1 but. 100 ml u Rx 100%
6,74
Rx (2)
Ketipinor®: tabl. powl. 200 mg - 30 szt. u
R
5,42 Ketotifen
Hasco-Lek SA
100% 93,45 Ketotifen WZF: tabl. 1 mg - 30 szt. u
Rx 100% 13,27
Rx (2)
Ketipinor®: tabl. powl. 200 mg - 60 szt. u
R
5,58 Ketotifen
Polfa Warszawa
100%
148,87
100%
8,21
Rx (2)
Ketipinor®: tabl. powl. 200 mg - 100 szt. u
Rx
Ketrel:
tabl.
powl.
25
mg
30
szt.
u
R
5,33
R(1)
5,72
100% 132,28
Rx 100% 16,00
Ketrel: tabl. powl. 25 mg - 60 szt. u
Rx (2)
Ketipinor®: tabl. powl. 300 mg - 60 szt. u
R
4,80 Ketrel: tabl. powl. 25 mg - 120 szt. u
Rx 100% 30,00
Quetiapine (1) Schizofrenia WP: Zaburzenia psychiczne inne ni¿ wymienione w
100% 51,49
ChPL u pacjentów z otêpieniem (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofre- Ketrel: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u
Rx (2)
nia
R
9,15
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania: w leczeniu schizofrenii, w lecze100% 98,55
niu choroby dwubiegunowej, w tym: epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub Ketrel: tabl. powl. 200 mg - 60 szt. u
Rx (2)
R
10,68
ciê¿kim nasileniu w przebiegu choroby dwubiegunowej, epizodów ciê¿kiej depresji
w przebiegu choroby dwubiegunowej, zapobiegania nawrotom epizodów maniakal- Quetiapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zaburzenia
nych lub epizodów depresji u pacjentów z chorob¹ dwubiegunow¹, którzy reagowali psychiczne inne ni¿ wymienione w ChPL u pacjentów z otêpieniem (2) Choroba
na wczeœniejsze leczenie kwetiapin¹.
Orion Corporation afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Produkt jest wskazany do stosowania: w leczeniu schizofrenii, w leczeniu choroKeto-Diastix: test diagnostyczny do szybkich oznaczeñ WM 100% 17,56 by dwubiegunowej, w tym: epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub ciê¿kim
- 50 szt.
30%(1)
5,27 nasileniu w przebiegu choroby dwubiegunowej, epizodów ciê¿kiej depresji w przeGlukoza i cia³a ketonowe w moczu (1) Cukrzyca
Bayer Diabetes Care biegu choroby dwubiegunowej, zapobiegania nawrotom epizodów maniakalnych
lub epizodów depresji u pacjentów z chorob¹ dwubiegunow¹, którzy reagowali na
100% 11,56 wczeœniejsze leczenie kwetiapin¹.
Celon Pharma
Rx
Ketokaps Med: kaps. miêkkie 100 mg - 30 szt. u
50%(1)
6,98
tKeytruda: inf. [konc. do sporz. roztw.] 25 mg/ml Rx-z 100% 14786,77
100% 22,25 - 1 fiol. 4 ml u
B(1)
bezp³.
Rx
Ketokaps Med: kaps. miêkkie 100 mg - 60 szt. u
50%(1) 13,09 Pembrolizumab (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych
Ketoprofen (1) W: Leczenie objawowe chorób reumatycznych jak: reumatoidalne ipilimumabem, Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca, Prozapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów (osteoartroza), w tym przebie- gram lekowy: leczenie p³askonab³onkowego raka narz¹dów g³owy i szyi w skojarze-

Ketilept® Retard:
- 60 szt. u
Ketilept® Retard:
- 60 szt. u
Ketilept® Retard:
- 60 szt. u
Ketilept® Retard:
- 60 szt. u
Ketilept® Retard:
- 60 szt. u

tabl. o przed³. uwalnianiu 50 mg

Rx
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LEKsykon - Receptariusz

Kidof

niu z radioterapi¹ w miejscowo zaawansowanej chorobie
W: Czerniak. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu osób doros³ych i m³odzie¿y w w ieku 12 lat i starszej z zaawansowanym (nieoperacyjnym lub z przerzutami) czerniakiem. Produkt leczniczy w monoterapii jest
wskazany do stosowania w leczeniu adjuwantowym osób doros³ych i m³odzie¿y w w
ieku 12 lat i starszej z czerniakiem w stopniu zaawansowania IIB, IIC lub III, po
ca³kowitej resekcji. Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP). Produkt leczniczy w
monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka p³uca z przerzutami u osób doros³ych, u których odsetek komórek nowotworowych z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej (ang. TPS) wynosi
³50% i nie wystêpuj¹ dodatnie wyniki mutacji genu EGFR lub ALK w tkance nowotworowej. Produkt leczniczy w skojarzeniu z pemetreksedem i chemioterapi¹ opart¹
na pochodnych platyny jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu
niep³askonab³onkowego niedrobnokomórkowego raka p³uca z przerzutami u osób
doros³ych, u których nie wystêpuj¹ dodatnie wyniki mutacji genu EGFR lub rearan¿acja w genie ALK w tkance nowotworowej. Produkt leczniczy w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem lub nab-paklitakselem jest wskazany do stosowania w
leczeniu pierwszego rzutu p³askonab³onkowego niedrobnokomórkowego raka p³uca z przerzutami u osób doros³ych. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany
do stosowania w leczeniu niedrobnokomórkowego raka p³uca miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób doros³ych z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej z TPS ³1%, u których zastosowano wczeœniej przynajmniej jeden schemat
chemioterapii. U pacjentów z dodatnim wynikiem mutacji genu EGFR lub ALK w
tkance nowotworowej, przed podaniem produktu leczniczego nale¿y równie¿ zastosowaæ terapiê celowan¹. Klasyczny ch³oniak Hodgkina (ang. cHL). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów
oraz dzieci i m³odzie¿y w wieku 3 lat i starszych z nawrotowym lub opornym na leczenie klasycznym ch³oniakiem Hodgkina po niepowodzeniu autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych (ang. ASCT), lub po co najmniej dwóch
wczeœniejszych terapiach, gdy ASCT nie jest opcj¹ leczenia. Rak urotelialny. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu raka urotelialnego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób doros³ych, u których
zastosowano wczeœniej chemioterapiê zawieraj¹c¹ pochodne platyny. Produkt
leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu raka urotelialnego
miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób doros³ych, które nie mog¹
zostaæ zakwalifikowane do chemioterapii zawieraj¹cej cisplatynê i u których ³¹czny
wynik pozytywny (ang. CPS) z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi
³10. Rak p³askonab³onkowy g³owy i szyi (ang. HNSCC). Produkt leczniczy w
monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny i 5-fluorouracylu (5-FU) jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu nawrotowego raka p³askonab³onkowego g³owy i szyi z przerzutami lub nieoperacyjnego u
osób doros³ych, u których CPS z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi
³1. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu p³askonab³onkowego raka g³owy i szyi nawrotowego lub z przerzutami u osób doros³ych z ekspresj¹ PD-L1 z TPS ³50% w tkance nowotworowej i progresj¹
nowotworu w trakcie chemioterapii zawieraj¹cej pochodne platyny lub po jej zakoñczeniu. Rak nerkowokomórkowy (ang. RCC). Produkt leczniczy w skojarzeniu z
aksytynibem jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego u osób doros³ych. Produkt leczniczy w skojarzeniu z lenwatynibem jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu
zaawansowanego raka nerkowokomórkowego u osób doros³ych. Produkt leczniczy
w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu adjuwantowym u osób doros³ych z rakiem nerkowokomórkowym ze zwiêkszonym ryzykiem nawrotu po nefrektomii lub po nefrektomii i resekcji zmian przerzutowych (kryteria wyboru, patrz
ChPL.). Nowotwory z niestabilnoœci¹ mik rosatelitarn¹ wysokiego stopnia
(ang. MSI-H) lub z zaburzeniami mechanizmów naprawy uszkodzeñ DNA o typie niedopasowania (ang. dMMR). Rak jelita grubego (ang. CRC). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania u osób doros³ych z rakiem jelita
grubego z MSI-H lub dMMR w nastêpuj¹cych warunkach: leczenie pierwszego rzutu
raka jelita grubego z przerzutami; leczenie nieoperacyjnego lub z przerzutami raka
jelita grubego po wczeœniejszym leczeniu skojarzonym opartym na pochodnych fluoropirymidyny. Nowotwory inne ni¿ rak jelita grubego. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu nastêpuj¹cych nowotworów z MSI-H
lub dMMR u osób doros³ych z: zaawansowanym lub nawrotowym rakiem endometrium, u których nast¹pi³a progresja choroby podczas lub po wczeœniejszym leczeniu
opartym na pochodnych platyny w dowolnym zestawieniu i którzy nie kwalifikuj¹ siê
do radykalnego leczenia chirurgicznego lub radioterapii; nieoperacyjnym lub z przerzutami rakiem ¿o³¹dka, jelita cienkiego lub rakiem dróg ¿ó³ciowych u pacjentów, u
których nast¹pi³a progresja choroby w trakcie leczenia lub po co najmniej jednej stosowanej wczeœniejszej terapii. Rak prze³yku. Produkt leczniczy w skojarzeniu z
chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny i fluoropirymidyny jest wskazany do
stosowania w leczeniu pierwszego rzutu miejscowo zaawansowanego raka prze³yku nieoperacyjnego lub z przerzutami lub HER-2 ujemnego gruczolakoraka po³¹czenia prze³ykowo-¿o³¹dkowego u osób doros³ych, u których CPS z ekspresj¹
PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ³10. Potrójnie ujemny rak piersi (ang.
TNBC). Produkt leczniczy w skojarzeniu z chemioterapi¹ jako leczenie neoadjuwantowe, a nastêpnie kontynuowany w monoterapii jako leczenie adjuwantowe po zabiegu chirurgicznym, jest wskazany do stosowania w leczeniu osób doros³ych z
miejscowo zaawansowanym lub we wczesnym stadium potrójnie ujemnym rakiem
piersi, u których ryzyko nawrotu jest wysokie. Produkt leczniczy w skojarzeniu z chemioterapi¹ jest wskazany do stosowania w leczeniu miejscowo nawrotowego potrójnie ujemnego raka piersi nieoperacyjnego lub z przerzutami u osób doros³ych, u
których CPS z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ³10 i które wczeœniej nie otrzymywa³y chemioterapii w zwi¹zku z chorob¹ nowotworow¹ z przerzutami. Rak endometrium (ang. EC). Produkt leczniczy w skojarzeniu z lenwatynibem
jest wskazany do stosowania w leczeniu zaawansowanego lub nawrotowego raka
endometrium u osób doros³ych, u których nast¹pi³a progresja choroby podczas lub
po wczeœniejszym leczeniu zawieraj¹cym pochodne platyny w dowolnym zestawieniu i którzy nie kwalifikuj¹ siê do radykalnego leczenia chirurgicznego lub radioterapii. Rak szyjki macicy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z chemioterapi¹ z
bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu, jest wskazany do stosowania w leczeniu
przetrwa³ego, nawrotowego lub z przerzutami raka szyjki macicy u osób doros³ych,
u których CPS z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ³1.
Merck Sharp & Dohme

Kidofen Duo: zaw. doust. (100 mg+ 125 mg)/5 ml
- 1 but. 100 ml
Paracetamol + Ibuprofen

Rx 100%

26,44

Aflofarm Farmacja Polska

Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 10 ml

Rx

Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 25 ml

Rx

Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 50 ml

Rx

Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 100 ml

Rx

Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 200 ml

Rx

100%
B(1)
100%
B(1)
100%
B(1)
100%
B(1)
100%
B(1)

255,15
bezp³.
637,88
bezp³.
1275,75
bezp³.
2551,50
bezp³.
5103,00
bezp³.

100% 7654,50
B(1)
bezp³.
Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
pierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci, Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
W: Leczenie substytucyjne u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat): zespo³y pierwotnych niedoborów odpornoœci z upoœledzeniem wytwarzania przeciwcia³. Hipogammaglobulinemia i nawracaj¹ce zaka¿enia bakteryjne u pacjentów z przewlek³¹
bia³aczk¹ limfocytow¹, u których zawiod³o profilaktyczne leczenie antybiotykami. Hipogammaglobulinemia i nawracaj¹ce zaka¿enia bakteryjne u pacjentów w fazie plateau szpiczaka mnogiego, którzy nie reagowali na profilaktyczn¹ immunizacjê
pneumokokow¹. Hipogammaglobulinemia u pacjentów po allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych. Wrodzony AIDS i nawracaj¹ce zaka¿enia. Immunomodulacja u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat): pierwotna ma³op³ytkowoœæ
immunologiczna (ang. ITP) u pacjentów z du¿ym ryzykiem krwawieñ albo przed zabiegiem chirurgicznym w celu skorygowania liczby p³ytek krwi. Zespó³ Guillain-Barré. Choroba Kawasaki. Wieloogniskowa neuropatia ruchowa.
Takeda

Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 300 ml

tKisqali: kaps. twarde 200 mg - 63 szt. u

Rx

Dzia³anie odnoœnie oceny wra¿liwoœci bakterii). Ostre zapalenie ucha œrodkowego.
Nale¿y przestrzegaæ oficjalnych wytycznych dotycz¹cych w³aœciwego stosowania
Ranbaxy
œrodków przeciwbakteryjnych.

Klabion® UNO: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu 500 mg Rx 100%
- 5 szt.
Klabion® UNO: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu 500 mg Rx 100%
- 7 szt.
Clarithromycin

Klabiotic:
Klabiotic:
Klabiotic:
Klabiotic:
Klabiotic:
Klabiotic:
Klabiotic:
100% 10780,69
Klabiotic:
Rx-z (1)

tabl. powl. 250 mg - 10 szt.
tabl. powl. 250 mg - 14 szt.
tabl. powl. 250 mg - 20 szt.
tabl. powl. 500 mg - 7 szt.
tabl. powl. 500 mg - 10 szt.
tabl. powl. 500 mg - 14 szt.
tabl. powl. 500 mg - 20 szt.
tabl. powl. 500 mg - 28 szt.

B
bezp³. Clarithromycin
Ribociclib (1) Program lekowy: leczenie raka piersi
W: Produkt leczniczy w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy jest wskazany do sto- Klacid®: tabl. powl. 250 mg - 10 szt.
sowania w leczeniu kobiet po menopauzie chorych na miejscowo zaawansowanego
lub uogólnionego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalnych (ang. HR), bez
nadekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (ang. HER2) Klacid®: tabl. powl. 250 mg - 14 szt.
jako leczenie hormonalne pierwszego rzutu.
Novartis Europharm Limited

Kivexa: tabl. powl. 0,6 g+ 0,3 g - 30 szt.

Rx-z 100%

Lamivudine + Abacavir

X

ViiV Healthcare

Rx

100% 18,76
50%(1) 12,67
100% 25,00
Rx
Klabax®: tabl. powl. 500 mg - 14 szt.
50%(1) 12,81
100% 34,84
Rx
Klabax®: tabl. powl. 500 mg - 20 szt.
50%(1) 17,42
Clarithromycin (1) W: Nale¿y przestrzegaæ oficjalnych wytycznych dotycz¹cych
w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. Klarytromycyna jest wskazana
do stosowania u m³odzie¿y powy¿ej 12 lat oraz u doros³ych. Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ wywo³anych przez wra¿liwe drobnoustroje. Zaka¿enia dolnych dróg oddechowych: np. ostre i przewlek³e zapalenie
oskrzeli oraz zapalenie p³uc. Zaka¿enia górnych dróg oddechowych: np. zapalenie
zatok oraz zapalenie gard³a. Klarytromycyna jest odpowiednia w przypadku leczenia pocz¹tkowego pozaszpitalnych zaka¿eñ uk³adu oddechowego oraz wykazano jej
dzia³anie in vitro przeciw pospolitym i atypowym drobnoustrojom chorobotwórczym
wystêpuj¹cym w obrêbie uk³adu oddechowego, jak wymieniono w punkcie dotycz¹cym mikrobiologii. Klarytromycyna jest równie¿ odpowiednia w przypadku leczenia zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich o nasileniu lekkim do umiarkowanego. Klarytromycyna w obecnoœci omeprazolu lub lanzoprazolu (leków hamuj¹cych wydzielanie kwasu ¿o³¹dkowego) jest wskazana równie¿ w leczeniu eradykacji zaka¿enia H.
pylori u pacjentów z owrzodzeniem dwunastnicy. Klarytromycyna wykazuje zazwyczaj dzia³anie in vitro przeciwko nastêpuj¹cym szczepom: bakterie gram(+): Staphylococcus aureus (wra¿liwe na metycylinê); Streptococcus pyogenes (grupy A b-hemolizuj¹ce paciorkowców); a-hemolizuj¹ce paciorkowców (grupy viridans); Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae; Streptococcus agalactiae; Listeria monocytogenes. Bakterie gram(-): Haemophilus influenzae; Haemophilus parainfluenzae; Moraxella (Branhamella) catarrhalis; Neisseria gonorrhoeae; Legionella pneumophila;
Bordetella pertussis; Helicobacter pylori; Campylobacter jejuni. Mycoplasma: Mycoplasma pneumoniae; Ureaplasma urealyticum. Inne mikroorganizmy: Chlamydia
trachomatis; Mycobacterium avium; Mycobacterium leprae. Bakterie beztlenowe:
wra¿liwe na makrolidy Bacteroides fragilis; Clostridium perfringens; Peptococcus
species; Peptostreptococcus species; Propionibacterium acnes. Klarytromycyna
ma dzia³anie bakteriobójcze wobec kilku szczepów bakteryjnych, s¹ to: Haemophilus influenzae; Streptococcus pneumoniae; Streptococcus pyogenes; Streptococcus agalactiae; Moraxella (Branhamella) catarrhalis; Neisseria gonorrhoeae; H. pylori i Campylobacter spp. Aktywnoœæ klarytromycyny przeciwko H. pylori jest wiêksza przy obojêtnym pH ni¿ przy pH kwaœnym.
Ranbaxy

Klabax®: tabl. powl. 250 mg - 14 szt.

Rx

26,05
Polpharma

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

X
X
X
X
X
X
X
X

Accord Healthcare

100% 15,08
50%(1) 10,73
100% 20,91
Rx
50%(1) 14,82
100% 40,36
Rx
Klacid®: tabl. powl. 500 mg - 14 szt.
50%(1) 28,17
Clarithromycin (1) W: Klarytromycyna jest wskazana w leczeniu zaka¿eñ wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na klarytromycynê. Do zaka¿eñ tych zaliczamy:
zaka¿enia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gard³a wywo³ane przez paciorkowce, zapalenie zatok), zaka¿enia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie p³uc), ostre zapalenie ucha œrodkowego, zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich (np. liszajec zakaŸny, zapalenie mieszków w³osowych, zapalenie tkanki ³¹cznej,
ropnie), zaka¿enia zêbów i jamy ustnej (np. ropieñ oko³owierzcho³kowy, zapalenie ozêbnej), rozsiane lub zlokalizowane zaka¿enia Mycobacterium avium lub Mycobacterium intracellulare. Zlokalizowane zaka¿enia Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum lub Mycobacterium kansasii. U pacjentów zaka¿onych HIV (liczba limfocytów CD4 £100/mm3) klarytromycyna jest wskazana do zapobiegania rozsianym
zaka¿eniom wywo³anym przez kompleks Mycobacterium avium (MAC). U pacjentów
z owrzodzeniem dwunastnicy i potwierdzonym diagnostycznie zaka¿eniem Helicobacter pylori zaleca siê leczenie klarytromycyn¹ jednoczeœnie z preparatami hamuj¹cymi wydzielanie soku ¿o³¹dkowego oraz innym antybiotykiem. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce prawid³owego stosowania antybiotyków. Mylan Healthcare

100% 17,03
50%(1)
8,83
100% 27,24
Klabax EC: granulat do przyg. roztw. doust.
Rx
(1)
125 mg/5 ml - 1 but 100 ml
50%
13,62
100% 32,47
Klabax EC: granulat do przyg. roztw. doust.
Rx
250 mg/5 ml - 1 but. 60 ml
50%(1) 16,24
100% 52,15
Klabax EC: granulat do przyg. roztw. doust.
Rx
250 mg/5 ml - 1 but. 100 ml
50%(1) 26,08
Clarithromycin (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u dzieci w
wieku od 6 m-cy do 12 lat. Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia zaka¿eñ wywo³ywanych przez wra¿liwe organizmy. Wskazania obejmuj¹: bakteryjne zapalenie
gard³a, ostre zapalenie ucha œrodkowego, ostre bakteryjne zapalenie zatok, ostre
bakteryjne zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, ³agodne lub umiarkowane
pozaszpitalne zapalenie p³uc, zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich o ³agodnym lub Klacid®: granulat do przyg. zaw. 125 mg/5 ml
umiarkowanym stopniu ciê¿koœci np. zapalenie mieszków w³osowych, zapalenie - 1 op. 60 ml
tkanki ³¹cznej czy ró¿a. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania produktów przeciwbakteryjnych.
Ranbaxy Klacid®: granulat do przyg. zaw. 125 mg/5 ml

Klabax EC: granulat do przyg. roztw. doust.
125 mg/5 ml - 1 but. 60 ml

21,31

Rx

100% 18,02
50%(1)
9,82
100% 28,74
Rx
- 1 op. 100 ml
50%(1) 15,07
100% 34,16
Klacid®: granulat do przyg. zaw. 250 mg/5 ml
Rx
- 1 op. 60 ml
50%(1) 17,75
100% 54,70
Klacid®: granulat do przyg. zaw. 250 mg/5 ml
Rx
- 1 op. 100 ml
50%(1) 27,35
Clarithromycin (1) W: Klarytromycyna w postaci zawiesiny jest wskazana w leczeniu zaka¿eñ, wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na klarytromycynê. Do zaka¿eñ
tych zaliczamy: zaka¿enia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gard³a wywo³ane
przez paciorkowce, zapalenie zatok), zaka¿enia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie p³uc), ostre zapalenie ucha œrodkowego, zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich (np. liszajec zakaŸny, zapalenie mieszków w³osowych, zapalenie tkanki
³¹cznej, ropnie), rozsiane lub zlokalizowane zaka¿enia Mycobacterium avium lub Mycobacterium intracellulare. Zlokalizowane zaka¿enia Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum lub Mycobacterium kansasii. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne doMylan Healthcare
tycz¹ce prawid³owego stosowania antybiotyków.

Rx

Klacid® Uno: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 500 mg - 5 szt. Rx 100%
Klacid® Uno: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 500 mg - 7 szt. Rx 100%
Clarithromycin

33,63
46,86

Mylan Healthcare

Klarmin®: tabl. powl. 250 mg - 14 szt.

Rx 100%

Klarmin®: tabl. powl. 500 mg - 14 szt.

Rx

18,87
100% 28,12
50%(1) 15,93
Clarithromycin (1) W: Zaka¿enia wywo³ane przez drobnoustroje chorobotwórcze
wra¿liwe na klarytromycynê, w tym: zaka¿enia górnych dróg oddechowych, zatok i ucha
œrodkowego wywo³ane przez: Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumomae,
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis; zaka¿enia dolnych dróg oddechowych:
zapalenie oskrzeli, bakteryjne zapalenie p³uc wywo³ane przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis i atypowe zapalenie p³uc wywo³ane
przez Chlamydia pneumoniae lub Mycoplasma pneumoniae; zaka¿enia skóry, tkanki
podskórnej i tkanek miêkkich: ró¿a, liszajec zakaŸny, czyracznoœæ, zapalenie mieszków
w³osowych, zaka¿enia ran wywo³ane przez Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes; rozsiane lub zlokalizowane zaka¿enia wywo³ane przez Mycobacterium avium
lub Mycobacterium intracellulare. Zlokalizowane zaka¿enia wywo³ane przez Mycohacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum lub Mycobacterium kansasii. Klarytromycynê
stosuje siê równie¿; u pacjentów zaka¿onych HIV (liczba limfocytów CD4 £100/mm3) w
celu zapobiegania rozsianym zaka¿eniom wywo³anym przez kompleks Mycobacterium
100% 17,03 avium (MAC); u pacjentów z owrzodzeniem dwunastnicy i potwierdzonym diagnostyczKlabax® 125 mg/5 ml: granulat do przyg. zaw.
nie zaka¿eniem Helicobacter pylori (jednoczeœnie z preparatami hamuj¹cymi wydzielaRx
125 mg/5 ml - 1 but. 60 ml
50%(1)
8,83 nie soku ¿o³¹dkowego oraz innym antybiotykiem).
Bausch Health
®
100%
27,24
Klabax 125 mg/5 ml: granulat do przyg. zaw.
100% 588,55
Rx
(1)
Rx-z
Kleder:
kaps.
twarde
5
mg
21
szt.
u
125 mg/5 ml - 1 but. 100 ml
50%
13,62
B(1)
bezp³.
100% 32,47
Klabax® 250 mg/5 ml: granulat do przyg. zaw.
100% 1177,09
Rx
(1)
Rx-z
250 mg/5 ml - 1 but. 60 ml
50%
16,24 Kleder: kaps. twarde 10 mg - 21 szt. u
B(1)
bezp³.
100% 52,15
Klabax® 250 mg/5 ml: granulat do przyg. zaw.
100% 1765,64
Rx
Rx-z (2)
250 mg/5 ml - 1 but. 100 ml
50%(1) 26,08 Kleder: kaps. twarde 15 mg - 21 szt. u
B
bezp³.
Clarithromycin (1) W: Klarytromycyna w postaci zaw. doustnej jest wskazana do
100% 2354,18
stosowania u dzieci w wieku powy¿ej 6 m-cy i m³odzie¿y do 12 r.¿. Klarytromycyna w Kleder: kaps. twarde 20 mg - 21 szt. u
Rx-z (2)
B
postaci zaw. doustnej jest wskazana w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ u dzieci,
bezp³.
wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na klarytromycynê: zaka¿enia dolnych
100% 2942,73
dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie p³uc, patrz punkt Ostrze¿enia Kleder: kaps. twarde 25 mg - 21 szt. u
Rx-z (2)
B
bezp³.
specjalne / Œrodki ostro¿noœci oraz Dzia³anie odnoœnie oceny wra¿liwoœci bakterii).
Zaka¿enia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gard³a, zapalenie zatok). Za- Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b.; C.84.c. (2) Chemioteka¿enia skóry i tkanki podskórnej (np. zapalenie mieszków w³osowych, zapalenie rapia ICD-10: C.84.a.; C.84.c.
tkanki ³¹cznej, ró¿a, patrz punkt Ostrze¿enia specjalne / Œrodki ostro¿noœci oraz W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania

LEKsykon - Receptariusz

Klert

w leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów doros³ych z nowo rozpoznanym szpiczakiem
mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. Produkt leczniczy
w terapii skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem lub
z melfalanem i prednizonem jest wskazany do stosowania w leczeniu pacjentów doros³ych z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do
przeszczepu. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do
leczenia pacjentów doros³ych ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano
uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z anemi¹ zale¿n¹ od przetoczeñ w przebiegu zespo³ów mielodysplastycznych o niskim
lub poœrednim-1 ryzyku, zwi¹zanych z nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w postaci
izolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub niew³aœciwe. Ch³oniak z komórek p³aszcza. Produkt leczniczy w monoterapii wskazany
jest w leczeniu doros³ych pacjentów z nawracaj¹cym lub opornym na leczenie ch³oniakiem z komórek p³aszcza. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z
rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w leczeniu
pacjentów doros³ych z uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym (stopnia l-3a).
Stada Arzneimittel

100% 1708,94
B(1)
bezp³.
100% 3417,88
Rx-z (1)
Klertis: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
100% 6835,75
Rx-z (2)
Klertis: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt
leczniczy jest wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu
leczenia imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z przerzutami (ang. MRCC). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z
przerzutami (MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang.
pNET). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji choroby.
Egis

Klertis: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u

Rx-z

100% 18,14
50%(1)
9,07
Clindamycin (1) W: Ciê¿kie zaka¿enia wywo³ane przez bakterie wra¿liwe na klindamycynê, takie jak: zaka¿enia uk³adu oddechowego wywo³ane przez bakterie beztlenowe, Streptococcus pneumoniae i inne paciorkowce oraz Staphylococcus aureus; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich wywo³ane przez Streptococcus pyogenes,
Staphylococcus aureus i bakterie beztlenowe; zaka¿enia koœci i stawów wywo³ane
przez Staphylococcus aureus; posocznica wywo³ana przez Staphylococcus aureus;
zaka¿enia w obrêbie jamy brzusznej wywo³ane przez bakterie beztlenowe; zaka¿enia ¿eñskich narz¹dów p³ciowych wywo³ane przez bakterie beztlenowe. Jeœli choroba ma ciê¿ki przebieg, wskazane jest zastosowanie klindamycyny w postaci do¿ylnej. U chorych z posocznic¹ zaleca siê rozpoczynanie leczenia od do¿ylnego podania klindamycyny. Klindamycynê nale¿y stosowaæ wy³¹cznie w leczeniu ciê¿kich zaka¿eñ bakteryjnych. Planuj¹c zastosowanie klindamycyny lekarz powinien wzi¹æ
pod uwagê rodzaj zaka¿enia oraz rozwa¿yæ ryzyko biegunki. Notowano bowiem
przypadki zapalenia okrê¿nicy wystêpuj¹cego nawet 2-3 tyg. po podaniu produktu
leczniczego. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Sandoz GmbH

Klimicin®: kaps. twarde 300 mg - 16 szt.

Rx

Klimicin®: inj. dom./inf. do¿. [roztw.] 300 mg/2 ml
- 5 amp. 2 ml
Klimicin®: inj. dom./inf. do¿. [roztw.] 600 mg/4 ml
- 5 fiol. 4 ml

Rx

100%
R(1)

32,49
3,20

Rx 100%

X

Clindamycin (1) W: Klindamycyna do podawania parenteralnie stosowana jest w
ciê¿kich zaka¿eniach wywo³anych przez bakterie wra¿liwe na klindamycynê, takich
jak: zaka¿enia uk³adu oddechowego wywo³ane przez bakterie beztlenowe, Streptococcus pneumoniae i inne paciorkowce oraz Staphylococcus aureus; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich wywo³ane przez Streptococcus pyogenes, Staphylococcus
aureus i bakterie beztlenowe; zaka¿enia koœci i stawów wywo³ane przez Staphylococcus aureus; posocznica wywo³ana przez Staphylococcus aureus; zaka¿enia w
obrêbie jamy brzusznej wywo³ane przez bakterie beztlenowe; zaka¿enia ¿eñskich
narz¹dów p³ciowych wywo³ane przez bakterie beztlenowe. W przypadku ciê¿kiego
przebiegu choroby wskazane jest zastosowanie produktu w postaci do¿ylnej. U chorych z posocznic¹ zaleca siê rozpoczynanie leczenia od do¿ylnego podania klindamycyny. Klindamycynê nale¿y stosowaæ wy³¹cznie w leczeniu ciê¿kich zaka¿eñ
bakteryjnych. Planuj¹c zastosowanie klindamycyny lekarz powinien wzi¹æ pod uwagê rodzaj zaka¿enia oraz rozwa¿yæ ryzyko biegunki. Notowano bowiem przypadki
zapalenia okrê¿nicy, wystêpuj¹cego nawet 2-3 tyg. po podaniu produktu. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu nale¿y uwzglêdniæ oficjalne zalecenia dotycz¹ce stosowania
leków przeciwbakteryjnych.
Sandoz GmbH

Klindacin T®: ¿el 10 mg/g - 1 op. 30 g
Clindamycin

Rx 100%

24,18

Polfa Tarchomin SA

100%

7,71
2,75
B(2)
0,63
100% 13,33
Kliniderm Lite Foam Silcone Border : opatrunek WM 30%(1) 4,52
10x10 cm - 1 szt.
B(2)
0,74
100% 28,03
Kliniderm Lite Foam Silcone Border : opatrunek WM 30%(1) 8,41
15x15 cm - 1 szt.
B(2)
bezp³.
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Klinion

Kliniderm Lite Foam Silcone Border : opatrunek
7,5x7,5 cm - 1 szt.

WM 30%(1)

Kliniderm® Foam Border Silicone: opatrunek
10x10 cm - 1 szt.

WM 30%(1)

Kliniderm® Foam Border Silicone: opatrunek
15x15 cm - 1 szt.

WM 30%(1)

100%
B(2)
100%
B(2)

13,33
4,52
0,74
28,03
8,41
bezp³.

Kliniderm® Foam Border Silicone: opatrunek
15x20 cm - 1 szt.

100%

36,54

WM 30%(1) 10,96

B(2)
bezp³.
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
W: Przewlek³e owrzodzenia. Epidermolysis bullosa.
Klinion
100%

49,64

Kliniderm® Foam Border Silicone Heel: opatrunek WM 30%(1) 14,89
20x20,8 cm - 1 szt.
(2)

B
bezp³.
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
W: Przewlek³e owrzodzenia. Epidermolysis bullosa.
Klinion

Kliniderm® Foam Border Silicone Sacrum:
opatrunek 22,5x22,5 cm - 1 szt.

100%

59,44

WM 30%(1) 17,83

79

100%
8,82
B(1)
3,83
100% 30,48
®
Rx (1)
Klozapol : tabl. 100 mg - 50 szt. u
B
10,50
Clozapine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
W: Schizofrenia oporna na leczenie. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu pacjentów ze schizofreni¹ oporn¹ na leczenie oraz pacjentów, u których wystêpuj¹ ciê¿kie, nie poddaj¹ce siê leczeniu dzia³ania niepo¿¹dane o charakterze
neurologicznym po zastosowaniu innych przeciwpsychotycznych produktów leczniczych, w tym atypowych leków przeciwpsychotycznych. Opornoœæ na leczenie jest
definiowana jako brak zadowalaj¹cej poprawy klinicznej, mimo stosowania w³aœciwych dawek, przez odpowiedni okres, przynajmniej dwóch ró¿nych przeciwpsychotycznych produktów leczniczych, w tym atypowego leków przeciwpsychotycznego.
Zaburzenia psychotyczne w przebiegu choroby Parkinsona. Lek jest równie¿ wskazany w zaburzeniach psychotycznych wystêpuj¹cych w przebiegu choroby Parkinsona, w przypadkach kiedy inne metody leczenia okaza³y siê nieskuteczne.
Egis

Klozapol®: tabl. 25 mg - 50 szt. u

Rx

B(2)
X
bezp³. Kogenate Bayer: inj. [prosz.+ rozp.] 250 j.m. - 1 zest. Rx-z 100%
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epider- Kogenate Bayer: inj. [prosz.+ rozp.] 500 j.m. - 1 zest. Rx-z 100%
X
molysis bullosa
Kogenate Bayer: inj. [prosz.+ rozp.] 1000 j.m. - 1 zest. Rx-z 100%
X
W: Przewlek³e owrzodzenia. Epidermolysis bullosa.
Klinion
Kogenate Bayer: inj. [prosz.+ rozp.] 2000 j.m. - 1 zest. Rx-z 100%
X
100% 13,33
Kogenate Bayer: inj. [prosz.+ rozp.] 3000 j.m. - 1 zest. Rx-z 100%
X
Kliniderm® Foam PHMB: opatrunek 10x10 - 1 szt.
WM 30%(1) 4,52
NOWOŒÆ
Factor VIII
Bayer
B(2)
0,74
Rx 100% 173,38
Komboglyze: tabl. powl. 2,5/1000 mg - 60 szt.
100% 28,03
Rx 100% 174,30
Komboglyze: tabl. powl. 2,5/850 mg - 60 szt.
Kliniderm® Foam PHMB: opatrunek 15x15 - 1 szt.
WM 30%(1) 8,41
NOWOŒÆ
Saxagliptin + Metformin hydrochloride
AstraZeneca
B(2)
bezp³.
100% 30,63
100% 47,88 Konaten: kaps. twarde 10 mg - 28 szt.
Rx (1)
R
8,49
Kliniderm® Foam PHMB: opatrunek 20x20 - 1 szt.
WM 30%(1) 14,36
NOWOŒÆ
100% 53,13
(2)
B
bezp³. Konaten: kaps. twarde 18 mg - 28 szt.
Rx (1)
R
10,71
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epider100% 72,05
molysis bullosa
Klinion
Rx
Konaten: kaps. twarde 25 mg - 28 szt.
R(1)
11,89
100% 13,33
Kliniderm® Foam Silcone: opatrunek 10x10 cm
100% 112,15
WM 30%(1) 4,52
Rx (1)
Konaten:
kaps.
twarde
40
mg
28
szt.
- 1 szt.
R
13,98
B(2)
0,74
100% 28,03 Atomoxetine hydrochloride (1) Nadpobudliwoœæ psychoruchowa z deficytem
®
uwagi
oraz
ze
wspó³istniej¹cymi
chorobami,
takimi
jak:
tiki,
zespó³
Tourette’a,
zabuKliniderm Foam Silcone: opatrunek 15x15 cm
WM 30%(1) 8,41 rzenia lêkowe lub z udokumentowan¹ nietolerancj¹ b¹dŸ niepowodzeniem terapii
- 1 szt.
(2)
lekami
psychostymuluj¹cymi
jako
element
pe³nego
programu
leczenia
u
dzieci
od 6.
B
bezp³.
roku ¿ycia oraz u m³odzie¿y
100% 47,88 W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nadpobudliwoœci psychoruchowej z defiKliniderm® Foam Silcone: opatrunek 20x20 cm
WM 30%(1) 14,36 cytem uwagi (ang. ADHD) u dzieci w wieku 6 lat i starszych, u m³odzie¿y i u doros³ych ja- 1 szt.
B(2)
bezp³. ko element kompleksowego programu leczenia. Leczenie powinno byæ rozpoczête
przez lekarza specjalistê w leczeniu ADHD, takiego jak pediatra, psychiatra dzieci i m³oEmplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epider- dzie¿y lub psychiatra. Diagnozê nale¿y postawiæ zgodnie z aktualn¹ klasyfikacj¹ zaburzmolysis bullosa
H&R Healthcare eñ psychicznych (DSM) lub wytycznymi zawartymi w miêdzynarodowej klasyfikacji
100% 22,22 chorób (ICD). U osób doros³ych nale¿y potwierdziæ utrzymywanie siê objawów ADHD,
które wystêpowa³y w dzieciñstwie. Wskazane jest potwierdzenie przez osobê postronn¹
Kliniderm® Foam Silicone Heel: opatrunek
WM 30%(1) 6,80 i nie nale¿y rozpoczynaæ stosowania produktu leczniczego, jeœli nie mo¿na zweryfiko10x17,5 cm - 1 szt.
B(2)
0,19 waæ wystêpowania objawów ADHD w dzieciñstwie. Rozpoznanie nie mo¿e opieraæ siê
jedynie na stwierdzeniu obecnoœci jednego lub wiêcej objawów ADHD. Na podstawie
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epideroceny klinicznej pacjent powinien wykazywaæ ADHD o nasileniu co najmniej umiarkowamolysis bullosa
nym, na co wskazuje co najmniej umiarkowane zaburzenie funkcjonowania w 2 lub wiêW: Przewlek³e owrzodzenia. Epidermolysis bullosa.
Klinion
cej strefach ¿ycia spo³ecznego (na przyk³ad funkcjonowania w spo³eczeñstwie, w szkole
100%
7,05 i/lub w pracy), i które wp³ywaj¹ na kilka aspektów ¿ycia danej osoby. Dodatkowe informKliniderm® Lite Foam Silicone: opatrunek 6x8,5 cm WM 30%(1) 2,56 acje dotycz¹ce bezpieczeñstwa stosowania produktu leczniczego. Pe³en program leczenia zazwyczaj obejmuje dzia³ania psychologiczne, edukacyjne i spo³eczne. Celem
- 1 szt.
B(2)
0,63 programu jest stabilizacja pacjentów z zespo³em zachowañ, do których mog¹ nale¿eæ
100% 13,33 objawy, takie jak d³ugotrwa³e trudnoœci w utrzymaniu koncentracji uwagi, rozpraszanie
Kliniderm® Lite Foam Silicone: opatrunek 10x10 cm WM 30%(1) 4,52 uwagi, niestabilnoœæ emocjonalna, impulsywnoœæ, nadpobudliwoœæ o umiarkowanym
lub ciê¿kim nasileniu, nieznaczne objawy neurologiczne i nieprawid³owe wyniki badania
- 1 szt.
B(2)
0,74 EEG. Zdolnoœæ uczenia siê mo¿e byæ zaburzona lub nie. Nie u ka¿dego pacjenta z tym
zespo³em objawów wskazane jest leczenie farmakologiczne. Decyzjê o zastosowaniu
100% 28,03
leczniczego nale¿y podj¹æ po bardzo szczegó³owej ocenie stopnia nasilenia
Kliniderm® Lite Foam Silicone: opatrunek 15x15 cm WM 30%(1) 8,41 produktu
objawów i zaburzeñ, bior¹c pod uwagê wiek pacjenta i utrzymywanie siê objawów.
- 1 szt.
Neuraxpharm Arzneimittel
B(2)
bezp³.
Rx 100% 18,90
100% 112,09 Kontracept: tabl. dra¿. 0,02 mg+ 0,075 mg - 21 szt.
Kliniderm® Lite Foam Silicone: opatrunek 20x50 cm WM 30%(1) 33,63 Kontracept: tabl. dra¿. 0,02 mg+ 0,075 mg - 63 szt.
Rx 100% 48,60
- 1 szt.
Ethinylestradiol + Gestodene
Adamed
B(2)
bezp³.
100% 20,91
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
30%(1) 15,74
Rx (2)
W:
Klinion Kornam®: tabl. 2 mg - 30 szt. u
R
16,72
Kliniderm® Superabsorbent: opatrunek 10x15 cm WM 100% 17,21
S(3)
bezp³.
- 1 szt.
30%(1)
5,16
100% 37,73
Kliniderm® Superabsorbent: opatrunek 10x20 cm WM 100% 22,46
30%(1) 24,79
®: tabl. 5 mg - 30 szt. u
(1)
Rx
Kornam
- 1 szt.
30%
6,74
R(2)
22,45
Kliniderm® Superabsorbent: opatrunek 10x10 cm WM 100% 11,97
S(3)
bezp³.
(1)
- 1 szt.
30%
3,59 Terazosin hydrochloride (1) W: Nadciœnienie têtnicze. £agodny rozrost gruczoKliniderm® Superabsorbent: opatrunek 20x40 cm WM 100% 79,53 ³u krokowego. Objawowe leczenie zaburzeñ oddawania moczu na skutek zwê¿enia
dróg moczowych w wyniku ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego. (2) Przerost
- 1 szt.
30%(1) 23,86
gruczo³u krokowego (3) Pacjenci 75+
Sandoz GmbH
®
100%
60,77
Kliniderm Superabsorbent: opatrunek 20x30 cm WM
Rx 100% 16,70
Kostarox: tabl. powl. 30 mg - 30 szt. u
- 1 szt.
30%(1) 18,23
Rx 100% 27,30
Kostarox: tabl. powl. 60 mg - 30 szt. u
Kliniderm® Superabsorbent: opatrunek 20x20 cm WM 100% 42,44 Kostarox: tabl. powl. 60 mg - 60 szt. u
Rx 100% 39,80
- 1 szt.
30%(1) 12,73
Rx 100% 41,00
Kostarox: tabl. powl. 90 mg - 30 szt. u
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia
Rx 100% 19,00
W: Przewlek³e owrzodzenia.
Klinion Kostarox: tabl. powl. 120 mg - 10 szt. u
Etoricoxib
Sandoz GmbH
100% 25,56
Rx
Kliogest®: tabl. powl. 2 mg+ 1 mg - 28 szt.
30%(1) 14,61 Koszyczek Rumianku: zio³a do zaparzania
OTC 100%
7,12
- 1 op. 50 g
Estradiol + Norethisterone (sta³e dawki) (1) W: Hormonalna terapia zastêpChamomile
Polpharma
cza (HTZ) - leczenie objawów spowodowanych niedoborem estrogenów u kobiet po
menopauzie, u których up³yn¹³ co najmniej rok od ustania miesi¹czkowania. Profil- Kreon® 25 000: kaps. 25000 j. Ph. Eur. lipazy - 20 szt. Rx 100% 41,24
aktyka osteoporozy u kobiet po menopauzie, u których wystêpuje zwiêkszone ryzyko z³amañ, a które nie toleruj¹ lub dla których przeciwwskazane s¹ inne leki stosow- Kreon® 25 000: kaps. 25000 j. Ph. Eur. lipazy - 50 szt. Rx 100% 60,49
ane w profilaktyce osteoporozy. Doœwiadczenie w leczeniu kobiet powy¿ej 65 r¿.
B(1)
15,14
Novo Nordisk
jest ograniczone.
Pancreatin (1) Mukowiscydoza, Stan po resekcji trzustki
W: Leczenie zewn¹trzwydzielniczej niewydolnoœci trzustki u dzieci, m³odzie¿y i do-

80

LEKsykon - Receptariusz

Kropl

ros³ych, której wyst¹pienie jest zwi¹zane z poni¿ej wymienionymi lub innymi jednostkami chorobowymi: zw³óknienie torbielowate (mukowiscydoza), przewlek³e
zapalenie trzustki, stan po usuniêciu trzustki (pankreatektomia), stan po usuniêciu
¿o³¹dka (gastrektomia), rak trzustki, stan po zespoleniu ¿o³¹dkowo-jelitowym (np.
gastroenterostomia typu Billroth II), zwê¿enie przewodu trzustkowego lub przewodu
¿ó³ciowego wspólnego (np. z powodu nowotworu), zespó³ Shwachmana-Diamonda,
stan po ataku ostrego zapalenia trzustki i rozpoczêciu ¿ywienia dojelitowego lub doustnego.
Mylan Healthcare

Kwetaplex XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 50 mg
- 30 szt. u

Rx

Kwetaplex XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 150 mg
- 60 szt. u

Rx

Kwetaplex XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 200 mg
- 60 szt. u
Krople ¿o³¹dkowe forte: krople doustne - 1 but. 35 g OTC 100% 4,44 Kwetaplex XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 300 mg
Prep. z³o¿.
Polpharma - 60 szt. u
100% 13,26 Kwetaplex XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 400 mg
Kvelux SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 50 mg - 30 szt. u Rx (1)
R
5,08 - 60 szt. u

Rx
Rx
Rx

100% 13,26
100% 162,95
Lacosamide Accord: tabl. powl. 200 mg - 56 szt. u Rx (1)
R(1)
R
5,08
3,98
100% 69,83 Lacosamide (1) Terapia dodana u chorych powy¿ej 16 roku ¿ycia z padaczk¹
ogniskow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po zastosowaniu
R(1)
4,73 co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poni¿ej 16
100% 91,75 r¿. z padaczk¹ ogniskow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po
R(1)
3,88 zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
W: Produkt leczniczy jest wskazany w monoterapii w leczeniu napadów czêœcio100% 133,47 wych i czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku od
R(1)
4,80 4 lat z padaczk¹. Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania w terapii
wspomagaj¹cej: napadów czêœciowych lub czêœciowych wtórnie uogólnionych u
100% 175,13 osób doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku od czterech lat z padaczk¹; napadów toR(1)
6,40 niczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u osób doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w
Accord Healthcare
wieku od czterech lat z uogólnion¹ padaczk¹ idiopatyczn¹.

100% 90,85 Quetiapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
Rx (1)
W: Lek jest wskazany: w leczeniu schizofrenii; w leczeniu zaburzeñ afektywnych
R
3,20 dwubiegunowych: w leczeniu epizodów maniakalnych o umiarkowanym i ciê¿kim
100% 132,11 nasileniu w chorobie afektywnej dwubiegunowej; w leczeniu epizodów ciê¿kiej deRx (1)
R
4,80 presji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej; w zapobieganiu nawrotom u
pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi, u pacjentów z epizodami maniakalny100% 173,30 mi lub depresyjnymi reaguj¹cych na leczenie kwetiapin¹; w leczeniu epizodów ciê¿Rx (1)
R
6,40 kiej depresji u pacjentów z ciê¿kimi zaburzeniami depresyjnymi, jako terapia
wspomagaj¹ca, jeœli skutecznoœæ monoterapii przeciwdepresyjnej by³a mniej ni¿
Quetiapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
optymalna. Przed rozpoczêciem leczenia lekarz powinien wzi¹æ pod uwagê profil
W: Produkt leczniczy wskazany jest: w leczeniu schizofrenii; w leczeniu zaburzenia bezpieczeñstwa produktu.
Adamed
afektywnego dwubiegunowego: leczenie umiarkowanych do ciê¿kich epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego; leczenie epizo100% 22,76
Rx
dów du¿ej depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego; Kwikaton: tabl. 50 mg - 28 szt. NOWOŒÆ
30%(1)
8,19
zapobieganie nawrotom epizodów maniakalnych lub depresyjnych u pacjentów z
zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, u których uzyskano wczeœniej reakcjê
100% 43,32
Rx
Kwikaton:
tabl.
50
mg
56
szt.
NOWOŒÆ
na leczenie kwetiapin¹. W leczeniu skojarzonym epizodów du¿ej depresji u pacjen30%(1) 14,19
tów z ciê¿kim zaburzeniem depresyjnym (ang. MDD), u których poprawa przy stosowaniu monoterapii przeciwdepresyjnej by³a niewystarczaj¹ca. Przed rozpoczêciem Vildagliptin (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metformin¹: cukrzyca typu 2 u
pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w
leczenia nale¿y uwzglêdniæ profil bezpieczeñstwa stosowania kwetiapiny.
Sandoz GmbH monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c >7%
(przez co najmniej 3 miesi¹ce)
100%
7,41 W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu cukrzycy typu 2 u osób doroRx (1)
Kventiax®: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u
R
4,92 s³ych: w monoterapii: u pacjentów niedostatecznie kontrolowanych za pomoc¹ die100% 47,76 ty i aktywnoœci fizycznej oraz u których stosowanie metforminy jest niew³aœciwe ze
wzglêdu na przeciwwskazania lub nietolerancjê; w dwulekowej terapii doust., w skoRx (2)
Kventiax®: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u
R
5,42 jarzeniu z: metformin¹ u pacjentów, u których glikemia jest niewystarczaj¹co kontrolowana,
pomimo podawania maks. tolerowanej dawki metforminy w monoterapii;
100% 91,08
sulfonylomocznikiem, u pacjentów, u których glikemia jest niewystarczaj¹co kontrolRx (2)
Kventiax®: tabl. powl. 200 mg - 60 szt. u
R
3,21 owana, pomimo podawania maks. tolerowanej dawki sulfonylomocznika w monote100% 132,45 rapii, oraz u których nie mo¿na stosowaæ metforminy z powodu przeciwwskazañ lub
Rx (2)
Kventiax®: tabl. powl. 300 mg - 60 szt. u
nietolerancji; tiazolidynodionem u pacjentów, u których glikemia jest niewystarczaR
4,80 j¹co kontrolowana oraz u których mo¿na stosowaæ tiazolidynodion; w trzylekowej teQuetiapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zaburzenia rapii doust., w skojarzeniu z: sylfonylomocznikiem i metformin¹ w przypadku, gdy
psychiczne inne ni¿ wymienione w ChPL u pacjentów z otêpieniem (2) Choroba
dieta i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie dwulekowej terapii tymi produktami leczafektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
niczymi nie zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli glikemii. Produkt leczniczy jest równW: Produkt leczniczy jest wskazany: w leczeniu schizofrenii, w leczeniu zaburzeñ ie¿ wskazany do stosowania w skojarzeniu z insulin¹ (z metformin¹ lub bez niej) w
afektywnych dwubiegunowych, w tym: epizodów maniakalnych o umiarkowanym przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz insulina w ustalonej dawce nie zalub ciê¿kim nasileniu w przebiegu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych, epizo- pewniaj¹ odpowiedniej kontroli glikemii.
Stada Arzneimittel
dów ciê¿kiej depresji w przebiegu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych; w zapobieganiu nawrotom epizodów maniakalnych lub epizodów depresji u pacjentów z Kyleena: system terapeutyczny domaciczny 19,5 mg
Rx
100% 669,79
zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi, którzy reagowali na wczeœniejsze le- - 1 szt.
czenie kwetiapin¹.
Krka
Levonorgestrel
Bayer

Kvelux SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 200 mg - 60 szt.
u
Kvelux SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 300 mg - 60 szt.
u
Kvelux SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 400 mg - 60 szt.
u

Kventiax® SR:
u
Kventiax® SR:
- 60 szt. u
Kventiax® SR:
- 60 szt. u
Kventiax® SR:
- 60 szt. u
Kventiax® SR:
- 60 szt. u

tabl. o przed³. uwalnianiu 50 mg - 60 szt. Rx 100%
(1)

25,04
5,47
69,08
3,98
90,62
3,20
131,77
4,80
166,06
6,40

R
100%
R(1)
100%
tabl. o przed³. uwalnianiu 200 mg
Rx (1)
R
100%
tabl. o przed³. uwalnianiu 300 mg
Rx (1)
R
100%
tabl. o przed³. uwalnianiu 400 mg
Rx (1)
R
Quetiapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania: w leczeniu schizofrenii; w leczeniu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych, w tym: epizodów maniakalnych o
umiarkowanym lub ciê¿kim nasileniu w przebiegu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych; epizodów ciê¿kiej depresji w przebiegu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych; zapobieganiu nawrotom epizodów maniakalnych lub epizodów
depresyjnych w przebiegu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych u pacjentów,
którzy reagowali na wczeœniejsze leczenie kwetiapin¹; w terapii wspomagaj¹cej
ciê¿kich epizodów depresyjnych u pacjentów z du¿¹ depresj¹ (ang. MDD), którzy
nie wykazali wystarczaj¹cej odpowiedzi na monoterapiê lekiem przeciwdepresyjnym. Przed rozpoczêciem leczenia klinicyœci powinni uwzglêdniæ profil bezpieczeñstwa produktu leczniczego.
Krka

tabl. o przed³. uwalnianiu 150 mg

Rx

100%
8,19
R(1)
5,70
Rx 100% 14,87
Kwetaplex: tabl. powl. 25 mg - 60 szt. u
Rx 100% 29,03
Kwetaplex: tabl. powl. 25 mg - 120 szt. u
100% 51,49
Rx (2)
Kwetaplex: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u
R
9,15
100% 75,04
Rx (2)
Kwetaplex: tabl. powl. 150 mg - 60 szt. u
R
9,94
100% 98,55
Rx (2)
Kwetaplex: tabl. powl. 200 mg - 60 szt. u
R
10,68
100% 143,68
Rx
Kwetaplex: tabl. powl. 300 mg - 60 szt. u
R(2)
11,87
Quetiapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zaburzenia
psychiczne inne ni¿ wymienione w ChPL u pacjentów z otêpieniem (2) Choroba
afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w leczeniu schizofrenii; w leczeniu choroby
dwubiegunowej, w tym: epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub ciê¿kim nasileniu w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej; epizodów ciê¿kiej depresji w
przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej; w celu zapobiegania nawrotomepizodów maniakalnych lub epizodów depresji u pacjentów z chorob¹ dwubiegunow¹,
którzy reagowali na wczeœniejsze leczenie kwetiapin¹.
Adamed

Kwetaplex: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u

Rx

tKymriah: dyspersja do inf. 1,2 x 10^6 – 6 x
10^8 komórek - 1 wor. inf. ±

100% 12,16
R(1)
3,28
100% 83,61
Rx (1)
R
3,20
100% 121,81
Rx (1)
R
3,20
100% 159,56
Rx (1)
R
3,98
Lacosamide (1) Terapia dodana u chorych powy¿ej 16 roku ¿ycia z padaczk¹
ogniskow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po zastosowaniu
co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poni¿ej 16
r¿. z padaczk¹ ogniskow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po
zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
W: Lek jest wskazany w monoterapii oraz w terapii wspomagaj¹cej w leczeniu napadów czêœciowych i czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych, m³odzie¿y i dzieNeuraxpharm Arzneimittel
ci w wieku od 4 lat z padaczk¹.

Lacosamide Neuraxpharm (Lacosamide
Glenmark): tabl. powl. 50 mg - 14 szt. u
Lacosamide Neuraxpharm (Lacosamide
Glenmark): tabl. powl. 100 mg - 56 szt. u
Lacosamide Neuraxpharm (Lacosamide
Glenmark): tabl. powl. 150 mg - 56 szt. u
Lacosamide Neuraxpharm (Lacosamide
Glenmark): tabl. powl. 200 mg - 56 szt. u

100% 12,08
R(1)
3,20
100% 82,94
Rx (1)
Lacosamide Teva: tabl. powl. 100 mg - 56 szt. u
R
3,20
100% 120,81
Rx
Lacosamide Teva: tabl. powl. 150 mg - 56 szt. u
R(1)
3,20
100% 158,24
Rx (1)
Lacosamide Teva: tabl. powl. 200 mg - 56 szt. u
R
3,98
Lacosamide (1) Terapia dodana u chorych powy¿ej 16 roku ¿ycia z padaczk¹
ogniskow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po zastosowaniu
co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poni¿ej 16
r¿. z padaczk¹ ogniskow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po
zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
W: Produkt jest wskazany w monoterapii oraz w terapii wspomagaj¹cej w leczeniu
napadów czêœciowych i czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych, m³odzie¿y i
dzieci w wieku od 4 lat z padaczk¹.
Teva B.V.

Lacosamide Teva: tabl. powl. 50 mg - 14 szt. u

Lacosamide Zentiva:
Lacosamide Zentiva:
100% 1442448,00 Lacosamide Zentiva:
Rx-z
B(1)
bezp³. Lacosamide Zentiva:

Tisagenlecleucel (1) Program lekowy: leczenie ch³oniaków z³oœliwych, Program
lekowy: leczenie dazatynibem ostrej bia³aczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+)
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu: dzieci, m³odzie¿y i m³odych doros³ych w wieku do 25 lat w³¹cznie, z ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ (ALL) z komórek
B, oporn¹ na leczenie, która znajduje siê w fazie nawrotu po transplantacji lub w fazie drugiego b¹dŸ kolejnego nawrotu; doros³ych pacjentów z nawracaj¹cym lub
opornym na leczenie ch³oniakiem rozlanym z du¿ych komórek B (DLBCL), po dwóch lub wiêkszej liczbie linii leczenia systemowego.
Novartis Europharm Limited

tKyprolis: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 10 mg - 1 fiol. Rx-z 100% 764,69
u
B(1)
bezp³.
tKyprolis: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 30 mg - 1 fiol. Rx-z 100% 2294,08
(1)
u
B
bezp³.
100% 4588,16
tKyprolis: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 60 mg
Rx-z (1)
- 1 fiol. 50 ml u
B
bezp³.
Carfilzomib (1) Program lekowy: lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub
nawrotowego szpiczaka mnogiego
W: Lek w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem lub tylko z deksametazonem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów ze szpiczakiem
mnogim, u których wczeœniej zastosowano przynajmniej jeden schemat leczenia.
Amgen

100%
7,53
Rx 30%(1) 5,18
Lacipil®: tabl. powl. 2 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 15,09
(1)
Rx 30% 10,39
Lacipil®: tabl. powl. 4 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 22,41
Rx 30%(1) 15,35
Lacipil®: tabl. powl. 6 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Lacidipine (1) W: Preparat przeznaczony jest do leczenia nadciœnienia têtniczego. Mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami obni¿aj¹cymi ciœnienie têtnicze, takimi jak: b-adrenolityki, leki moczopêdne albo inhibitory
GSK Commercial
ACE. (2) Pacjenci 75+

Lacosamide Accord: tabl. powl. 50 mg - 14 szt. u
Lacosamide Accord: tabl. powl. 100 mg - 56 szt. u
Lacosamide Accord: tabl. powl. 150 mg - 56 szt. u

100% 12,38
R(1)
3,50
100% 85,30
Rx (1)
R
3,20
100% 124,34
Rx (1)
R
3,20

Rx

Rx

tabl. powl. 50 mg - 14 szt. u
tabl. powl. 100 mg - 56 szt. u
tabl. powl. 150 mg - 56 szt. u
tabl. powl. 200 mg - 56 szt. u

Rx

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

Lacosamide

Zentiva

Lacrimal®: krople do oczu [roztw.] 14 mg/ml - 2 but. 5 mlWMo 100%
Polyvinyl alcohol

Lacrimal® Natura: krople do oczu - 1 op. 10 ml

X
X
X
X
13,94

Polfa Warszawa

WMo 100%

Prep. z³o¿.

14,91
Polpharma

Lacrimal® Natura Plus: krople do oczu - 1 but. 10 ml WMo 100%

31,81
Hypromellose + Wild Rose + Chamomile + Bilberry + Sodium chloride
+ Aloe Vera + Hyaluronate sodium
Polpharma

Lactosan fix: mieszanka zio³owa do zaparzania 1,5 g
- 20 sasz. 1,5 g

SD 100%

Prep. z³o¿.

Lactosan Mama: prosz. do rozpuszczania - 14 sasz.

11,06
Polpharma

SD 100%

Melissa extract + Foeniculum extract

24,99
Polpharma

100%

12,51
7,81
S(2)
bezp³.
100% 19,67
Rx 30%(1) 12,61
Lacydyna: tabl. powl. 6 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Lacidipine (1) W: Lacydypina jest wskazana do stosowania w leczeniu pierwotnego nadciœnienia têtniczego w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi produktami
przeciwnadciœnieniowymi, w tym z b-adrenolitykami, lekami moczopêdnymi i inhibitorami ACE. (2) Pacjenci 75+
Rivopharm

Lacydyna: tabl. powl. 4 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

Ladybon: tabl. 2,5 mg - 28 szt.

Rx 100%

Tibolone

31,29
Zentiva

100%

11,38
3,62
bezp³.
100% 21,60
Lafactin: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 75 mg
Rx 30%(1) 6,48
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 41,05
Lafactin: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 150 mg
Rx 30%(1) 12,32
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Venlafaxine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie ciê¿kich epizodów depresyjnych. Zapobieganie nawrotom ciê¿kich epizodów depresyjnych. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii spo³ecznej. Leczenie lêku napadowego z agorafobi¹ lub bez towarzysz¹cej agorafobii.

Lafactin: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 37,5 mg
- 28 szt. u

Rx 30%(1)
S(2)

Aurovitas

LEKsykon - Receptariusz

Lakcid® Entero: kaps. twarde 250 mg - 10 szt.

OTC 100%

Saccharomyces boulardii

Lakcid® forte: kaps. twarde 10 mld CFU - 10 szt.

OTC 100%

32,61
Polpharma

OTC 100%

Lactobacillus rhamnosus + Lactobacillus gasseri

Lakea®: tabl. powl. 50 mg - 30 szt.

29,57
Polpharma

Lactobacillus rhamnosus

Lakcid® Intima: kaps. dopochwowe, twarde - 10 szt.

37,29
Polpharma

Rx 100%

Losartan potassium

14,05

Sandoz GmbH

100%

6,62
3,51
S(2)
bezp³.
100%
9,56
Rx 30%(1) 3,34
Lambrinex: tabl. powl. 10 mg - 60 szt.
(2)
S
bezp³.
100% 14,00
Rx 30%(1) 4,68
Lambrinex: tabl. powl. 10 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
100% 11,33
Rx 30%(1) 5,11
Lambrinex: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 18,22
Rx 30%(1) 5,79
Lambrinex: tabl. powl. 20 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³.
100% 26,16
Rx 30%(1) 7,85
Lambrinex: tabl. powl. 20 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
100% 21,92
(1)
Rx 30%
Lambrinex: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
9,49
S(2)
bezp³.
100% 33,74
Rx 30%(1) 10,12
Lambrinex: tabl. powl. 40 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³.
100% 48,54
(1)
Rx 30% 14,56
Lambrinex: tabl. powl. 40 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
Atorvastatin (1) W: Hipercholesterolemia. Preparat jest stosowany jako uzupe³nienie leczenia dietetycznego w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia ca³kowitego cholesterolu (total-C), cholesterolu LDL (LDL-C), apolipoproteiny B i triglicerydów u doros³ych, m³odzie¿y oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych pacjentów z
hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiadaj¹c¹ hiperlipidemii typu
IIa i IIb wg klasyfikacji Fredricksona) w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi na
stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Preparat jest równie¿ stosowany w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i cholesterolu-LDL u doros³ych z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hipercholesterolemii jako
terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest
jako du¿e, wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê innych czynników ryzyka.
WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u
nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu
S Lab
narz¹dów (2) Pacjenci 75+

Lambrinex: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.

Rx 30%(1)

100% 61,55
30%(1) 18,47
Agomelatine (1) Leczenie du¿ych epizodów depresyjnych u doros³ych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeñ snu lub lêku, lub anhedonii
W: Leczenie du¿ych epizodów depresyjnych. Produkt leczniczy jest wskazany do
stosowania u doros³ych.
Krka

Lamegom: tabl. powl. 25 mg - 28 szt. u

Rx

100% 55,37
B(1)
bezp³.
Letrozole (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie
hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze
stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach
innych ni¿ w ChPL
W: Leczenie uzupe³niaj¹ce u kobiet po menopauzie z wczesnym stadium inwazyjnego raka piersi z receptorami dla hormonów. Przed³u¿one leczenie uzupe³niaj¹ce u pacjentek po menopauzie z hormonozale¿nym inwazyjnym rakiem
piersi we wczesnym stadium zaawansowania, po standardowym leczeniu uzupe³niaj¹cym tamoksyfenem trwaj¹cym 5 lat. Leczenie pierwszego rzutu zaawansowanego hormonozale¿nego raka piersi u kobiet po menopauzie.
Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, wystêpuj¹cej fizjologicznie lub wywo³anej sztucznie, u których wyst¹pi³ nawrót lub progresja
procesu nowotworowego, a które uprzednio by³y leczone lekami o dzia³aniu
przeciwestrogenowym. Leczenie neoadjuwantowe HER-2-ujemnego raka piersi
z receptorami dla hormonów u kobiet po menopauzie, u których chemioterapia
nie jest odpowiednim leczeniem, a natychmiastowa operacja nie jest wskazana.
Nie stwierdzono skutecznoœci produktu leczniczego u pacjentek z rakiem piersi
bez receptorów dla hormonów.
Vipharm

Lametta®: tabl. powl. 2,5 mg - 30 szt.

Rx

Lamilept: tabl. 25 mg - 30 szt. u

Rx C(1)

100%

Lamilept: tabl. 50 mg - 30 szt. u

81

Lakci

R(2)
100%
Rx C(1)
R(2)

100%

25,74
bezp³.
R(2)
5,23
Lamotrigine (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrêbie OUN - postêpowanie wspomagaj¹ce; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka. Doroœli i m³odzie¿ w wieku 13 lat i powy¿ej: leczenie skojarzone lub w
monoterapii napadów czêœciowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych. Napady zwi¹zane z zespo³em Lennox-Gastaut. Lamotrygina jest stosowana w leczeniu skojarzonym, jednak mo¿e zostaæ zastosowana jako pierwszy lek
przeciwpadaczkowy w³¹czany do leczenia zespo³u Lennox-Gastaut. Dzieci i m³odzie¿ w wieku 2-12 lat: leczenie skojarzone napadów czêœciowych i uogólnionych, w
tym napadów toniczno-klonicznych oraz napadów zwi¹zanych z zespo³em Lennox-Gastaut. Monoterapia w typowych napadach nieœwiadomoœci. Zaburzenia
afektywne dwubiegunowe. Pacjenci w wieku 18 lat i powy¿ej: zapobieganie epizodom depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u
których wystêpuj¹ g³ównie epizody depresyjne. Lamotrygina nie jest wskazana w
doraŸnym leczeniu epizodów manii lub depresji.
Teva Pharmaceuticals Polska

Lamilept: tabl. 100 mg - 30 szt. u

Rx C(1)

100%

100%

14,58
bezp³.
R(2)
5,92
100% 27,64
(1)
Rx C
Lamotrix: tabl. 100 mg - 30 szt. u
bezp³.
R(2)
7,13
100% 71,13
Rx C(1) bezp³.
Lamotrix: tabl. 100 mg - 90 szt. u
R(2)
3,20
Lamotrigine (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrêbie OUN - postêpowanie wspomagaj¹ce; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka. Doroœli i m³odzie¿ w wieku 13 lat i powy¿ej. Leczenie skojarzone lub w
monoterapii napadów czêœciowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych. Napady zwi¹zane z zespo³em Lennoxa-Gastauta. Produkt leczniczy jest
stosowany w leczeniu skojarzonym, ale mo¿e byæ stosowany jako pierwszy lek
przeciwpadaczkowy w³¹czany do leczenia zespo³u Lennoxa-Gastauta. Dzieci i m³odzie¿ w wieku 2-12 lat. Leczenie skojarzone napadów czêœciowych i uogólnionych,
w tym napadów toniczno-klonicznych oraz napadów zwi¹zanych z zespo³em Lennoxa-Gastauta. Monoterapia w typowych napadach nieœwiadomoœci. Zaburzenia
afektywne dwubiegunowe. Doroœli w wieku 18 lat i powy¿ej. Zapobieganie epizodom depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u
których wystêpuj¹ g³ównie epizody depresji. Produkt leczniczy nie jest wskazany w
doraŸnym leczeniu epizodów manii ani depresji.
Neuraxpharm Arzneimittel

Lamotrix: tabl. 50 mg - 30 szt. u

25,61
bezp³.
R(2)
5,10
Lamotrigine (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrêbie OUN - postêpowanie wspomagaj¹ce; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka. Doroœli i m³odzie¿ w wieku 13 lat i powy¿ej: leczenie skojarzone lub w
monoterapii napadów czêœciowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych; napady zwi¹zane z zespo³em Lennox-Gastaut. Lek jest stosowana w leczeniu skojarzonym, jednak mo¿e zostaæ zastosowany jako pierwszy lek
®
przeciwpadaczkowy w³¹czany do leczenia zespo³u Lennox-Gastaut. Dzieci i m³odzi- Lantus : inj. [roztw.] 100 j.m./ml - 5 wk³. 3 ml u
e¿ w wieku 2-12 lat: leczenie skojarzone napadów czêœciowych i uogólnionych, w
tym napadów toniczno-klonicznych oraz napadów zwi¹zanych z zespo³em Lennox-Gastaut; monoterapia w typowych napadach nieœwiadomoœci. Zaburzenia
afektywne dwubiegunowe. Pacjenci w wieku 18 lat i powy¿ej: zapobieganie epizo®
dom depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u Lantus : inj. [roztw.] 100 j.m./ml
których wystêpuj¹ g³ównie epizody depresyjne. Lamilept nie jest wskazany w doraŸ- - 5 wstrzyk. 3 ml (SoloStar) u
nym leczeniu epizodów manii lub depresji.
Delfarma

Lamilept - (IR: tabl. 100 mg - 30 szt. u NOWOŒÆ

Lamisil®: tabl. 125 mg - 14 szt.
Lamisil®: tabl. 250 mg - 14 szt.
Terbinafine hydrochloride

Lamitrin®: tabl. 25 mg - 30 szt. u
Lamitrin®: tabl. 50 mg - 30 szt. u

Rx C(1)

Rx 100%
Rx 100%

35,07
37,11

Novartis Pharma

Rx 100%
Rx 100%

15,26
26,32
100% 30,75
Rx C(1) bezp³.
Lamitrin®: tabl. 100 mg - 30 szt. u
R(2)
10,24
100% 59,00
(1)
Rx C
Lamitrin®: tabl. 100 mg - 60 szt. u
bezp³.
R(2)
14,78
Lamotrigine (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrêbie OUN - postêpowanie wspomagaj¹ce; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka. Doroœli i m³odzie¿ w wieku ³13 lat. leczenie skojarzone lub w monoterapii napadów czêœciowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych.
Napady zwi¹zane z zespo³em Lennoxa-Gastauta. Lek jest stosowany w leczeniu
skojarzonym, jednak mo¿e zostaæ zastosowany jako pierwszy lek przeciwpadaczkowy w³¹czany do leczenia zespo³u Lennoxa-Gastauta. Dzieci i m³odzie¿ w wieku
2-12 lat. Leczenie skojarzone napadów czêœciowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych oraz napadów zwi¹zanych z zespo³em Lennoxa-Gastauta. Monoterapia w typowych napadach nieœwiadomoœci. Zaburzenia afektywne
dwubiegunowe. Doroœli w wieku ³18 lat. Zapobieganie epizodom depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u których wystêpuj¹
g³ównie epizody depresji. Lek nie jest wskazany w doraŸnym leczeniu epizodów maGlaxoSmithKline (Ireland) Limited
nii ani depresji.

Rx C(1)

100% 193,70
30%(1) 86,62
C(2)
bezp³.
S(3)
bezp³.
100% 193,70
(1)
30%
86,62
Rx (2)
C
bezp³.
S(3)
bezp³.
Insulin glargine (1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insulin¹ NPH od co
najmniej 6 m-cy i z HbA1c ³8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insulin¹ NPH od co najmniej 6 m-cy i z udokumentowanymi nawracaj¹cymi epizodami
ciê¿kiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku 2-6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicj¹ wg WHO), Cukrzyca typu I u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci od 6 roku ¿ycia (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku od 2 lat i starszych.

Rx

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

100% 421,85
bezp³.
B(2)
bezp³.
Tioguanine (1) Nowotwory z³oœliwe (2) Chemioterapia ICD-10: C.56.
W: Wskazany g³ównie w leczeniu ostrych bia³aczek, a zw³aszcza ostrej bia³aczki
szpikowej i ostrej bia³aczki limfoblastycznej. Preparat stosuje siê tak¿e w leczeniu
przewlek³ej bia³aczki granulocytowej.
Aspen Pharma Trading Limited

Lanvis®: tabl. 40 mg - 25 szt.

Rx B(1)

100% 18,12
50%(1) 11,79
100%
9,29
Rx
Lanzul® S: kaps. 15 mg - 28 szt.
50%(1)
6,13
Lansoprazole (1) W: Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i ¿o³¹dka potwierdzonej za pomoc¹ endoskopii lub badania radiologicznego. Leczenie refluksowego
zapalenia prze³yku. Zapobieganie refluksowemu zapaleniu prze³yku. Eradykacja
Helicobacter pylori (H. pylori) w po³¹czeniu z odpowiedni¹ terapi¹ antybiotykow¹ w
leczeniu choroby wrzodowej wywo³anej zaka¿eniem H. pylori. Leczenie ³agodnych
owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy towarzysz¹cych leczeniu niesteroidowymi lekami
przeciwzapalnymi (NLPZ) u pacjentów wymagaj¹cych sta³ego leczenia NLPZ. Profilaktyka owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy towarzysz¹cych leczeniu NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka, wymagaj¹cych sta³ego leczenia. Objawowa choroba refluksowa
®
Lamitrin S: tabl. do przyg. zaw. doust. 2 mg - 30 szt. Rx 100%
X prze³yku. Zespó³ Zollingera i Ellisona. Lansoprazol jest wskazany do stosowania u
u
doros³ych pacjentów. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
Krka
Lamitrin® S: tabl. do przyg. zaw. doust. 5 mg - 30 szt. Rx 100%
X
u
100%
7,53
100% 17,79
Rx 30%(1) 5,18
Lamitrin® S: tabl. do przyg. zaw. doust. 25 mg - 30 szt. Rx C(1) bezp³. Lapixen: tabl. powl. 2 mg - 28 szt.
S(2)
u
bezp³.
(2)
R
5,16
100% 15,01
®
Lamitrin S: tabl. do przyg. zaw. doust. 50 mg - 30 szt. Rx 100%
Rx 30%(1) 10,31
X Lapixen: tabl. powl. 2 mg - 56 szt.
u
S(2)
bezp³.
100% 63,32
100% 15,09
Lamitrin® S: tabl. do przyg. zaw. doust. 100 mg - 30 szt. Rx C(1) bezp³.
u
Rx 30%(1) 10,39
Lapixen: tabl. powl. 4 mg - 28 szt.
R(2)
3,20
S(2)
bezp³.
Lamitrin® S: tabl. do przyg. zaw. doust. 200 mg - 30 szt. Rx 100%
X
100% 29,59
u
Rx 30%(1) 20,18
Lamotrigine (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Padaczka WP: Stan po epizodzie padaczko- Lapixen: tabl. powl. 4 mg - 56 szt.
wym indukowanym w obrêbie OUN - postêpowanie wspomagaj¹ce; neuralgia lub
S(2)
bezp³.
neuropatia w obrêbie twarzy
100% 22,39
W: Padaczka. Doroœli i m³odzie¿ w wieku ³13 lat. leczenie skojarzone lub w monoterapii napadów czêœciowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych. Lapixen: tabl. powl. 6 mg - 28 szt.
Rx 30%(1) 15,33
Napady zwi¹zane z zespo³em Lennoxa-Gastauta. Lek jest stosowany w leczeniu
S(2)
bezp³.
skojarzonym, jednak mo¿e zostaæ zastosowany jako pierwszy lek przeciwpadacz100% 43,67
kowy w³¹czany do leczenia zespo³u Lennoxa-Gastauta. Dzieci i m³odzie¿ w wieku
2-12 lat. Leczenie skojarzone napadów czêœciowych i uogólnionych, w tym napa- Lapixen: tabl. powl. 6 mg - 56 szt.
Rx 30%(1) 29,56
dów toniczno-klonicznych oraz napadów zwi¹zanych z zespo³em Lennoxa-GastauS(2)
bezp³.
ta. Monoterapia w typowych napadach nieœwiadomoœci. Zaburzenia afektywne
dwubiegunowe. Doroœli w wieku ³18 lat. Zapobieganie epizodom depresji u pa- Lacidipine (1) W: Lek jest wskazany do leczenia pierwotnego nadciœnienia têtnicjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u których wystêpuj¹ czego. Mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami obni¿g³ównie epizody depresji. Lek nie jest wskazany w doraŸnym leczeniu epizodów ma- aj¹cymi ciœnienie têtnicze, takimi jak: b-adrenolityki, leki moczopêdne lub inhibitory
nii ani depresji.
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited konwertazy angiotensyny. (2) Pacjenci 75+
Biofarm

7,07
bezp³.
4,34
Lamivudine Mylan: tabl. powl. 100 mg - 28 szt.
13,62
Lamivudine
bezp³.
4,96

Lamotrix: tabl. 25 mg - 30 szt. u

Rx 100%

Lanzul®: kaps. 30 mg - 28 szt.

X Lapress: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
Viatris

100%

Rx C(1)
R(2)

Lapress: tabl. powl. 10 mg - 56 szt.
7,55 Lapress: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
bezp³. Lapress: tabl. powl. 20 mg - 56 szt.
4,82 Lercanidipine hydrochloride

Rx

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

10,90
19,90
15,90
31,90
S Lab

82

LEKsykon - Receptariusz

Larem

Laremid: tabl. 2 mg - 10 szt.
Laremid: tabl. 2 mg - 20 szt.
Loperamide hydrochloride

OTC 100%
OTC 100%

10,52 Lavistina: tabl. 24 mg - 60 szt. u
13,04 Betahistine dihydrochloride

Polfa Warszawa

100%
9,22
Rx 30%(1) 3,00
Larus®: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Atorvastatin (1) W: Hipercholesterolemia. Produkt leczniczy jest wskazany jako
uzupe³nienie leczenia dietetycznego w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia
cholesterolu ca³kowitego (ca³kowity C), cholesterolu LDL (LDLC), apolipoproteiny B
i trójglicerydów u doros³ych, m³odzie¿y oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹ lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiadaj¹c¹ hiperlipidemii typu
IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi na
stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Produkt leczniczy
wskazany jest równie¿ w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i cholesterolu - LDL u doros³ych z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hipercholesterolemii
jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np. aferezy cholesterolu - LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobieganie chorobom sercowo - naczyniowym. Zapobieganie zdarzeniom sercowo - naczyniowym u
doros³ych pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo - naczyniowego oceniane jest jako du¿e, wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê innych
czynników ryzyka. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10
do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku
skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub
zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub
niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+
Gedeon Richter

Lecalpin:
Lecalpin:
Lecalpin:
Lecalpin:

tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
tabl. powl. 10 mg - 56 szt.
tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
tabl. powl. 20 mg - 56 szt.

Rx 100%

26,03 Lekoklar® forte: tabl. powl. 500 mg - 14 szt.

Aflofarm Farmacja Polska

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

16,83
28,00
21,20
37,00

Rx 100%
Rx 100%

Clarithromycin

X
X

Sandoz GmbH

Lemena: tabl. powl. 0,075 mg - 28 szt.
Lemena: tabl. powl. 0,075 mg - 84 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Desogestrel

19,99
X

Aristo Pharma

100% 29702,73
Rx-z (1)
B
bezp³.
Alemtuzumab (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych pacjentów z aktywn¹ rzutowo-ustêpuj¹c¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego (ang. relapsing remitting
multiple sclerosis, RRMS) potwierdzon¹ przez objawy kliniczne lub wyniki diagnostyki obrazowej.
Sanofi Belgium

tLemtrada: inf. [konc. do przyg. roztw.] 12 mg
53,72 - 1 fiol. 1,2 ml u

Lercanidipine hydrochloride

Actavis Group PTC ehf.

Leflunomid Bluefish: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.

Rx-z R(1)

100%

Lekoklar® mite: tabl. powl. 250 mg - 14 szt.

3,20
S(2)
bezp³.
100% 101,92
Rx-z R(1)
Leflunomid Bluefish: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
3,20
S(2)
bezp³.
Leflunomide (1) Aktywna postaæ reumatoidalnego zapalenia stawów WP: M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów - postaæ wielostawowa po niepowodzeniu
terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu (2) Pacjenci 75+
W: Leflunomid nale¿y do grupy leków przeciwreumatycznych, modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARD) i wskazany jest w leczeniu u doros³ych pacjentów z: aktywn¹ postaci¹ reumatoidalnego zapalenia stawów, aktywn¹ postaci¹ artropatii
³uszczycowej. Niedawne lub równoczesne leczenie pacjenta produktami leczniczymi z grupy DMARD (np. metotreksat), wykazuj¹cymi hepatotoksyczne lub hematotoksyczne dzia³anie mo¿e zwiêkszaæ ryzyko wyst¹pienia ciê¿kich dzia³añ
niepo¿¹danych; dlatego te¿ decyzjê o rozpoczêciu stosowania leflunomidu nale¿y
poprzedziæ wnikliw¹ analiz¹ spodziewanych korzyœci w stosunku do mo¿liwego ryzyka. Co wiêcej, zast¹pienie leflunomidu innym produktem leczniczym z grupy
100% 40,58 DMARD bez przeprowadzenia procedury wymywania, mo¿e zwiêkszaæ ryzyko wyLatacom: krople do oczu [roztw.] (50 µg+ 5 mg)/ml
Rx R(1) 12,17 st¹pienia powa¿nych dzia³añ niepo¿¹danych nawet po d³ugim czasie od momentu
- 1 but. 2,5 ml u
Bluefish Pharma
zmiany produktu leczniczego.
S(2)
bezp³.
100% 59,39
100% 84,04
Latacom: krople do oczu [roztw.] (50 µg+ 5 mg)/ml
Rx-z R(1)
5,95
Rx R(1)
8,00 Leflunomide medac: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
- 3 but. 2,5 ml u
S(2)
bezp³.
S(2)
bezp³.
100% 86,82
Latanoprost + Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Obni¿enie ciœnienia wewn¹trzga³kowego (ang. intraocular pressure, IOP) u pacj- Leflunomide medac: tabl. powl. 15 mg - 30 szt.
Rx-z R(1)
5,06
entów z jaskr¹ z otwartym k¹tem oraz podwy¿szonym ciœnieniem wewn¹trzga³koS(2)
bezp³.
wym, u których reakcja na miejscowo stosowane leki b-adrenolityczne lub analogi
100% 113,28
prostaglandyn jest niewystarczaj¹ca.
Adamed
Rx-z R(1)
Leflunomide medac: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
3,20
Latadrop: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml
Rx 100%
X
- 1 but. 2,5 ml u
S(2)
bezp³.
Latanoprost
+Pharma Arzneimittel Leflunomide (1) Aktywna postaæ reumatoidalnego zapalenia stawów WP: M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów - postaæ wielostawowa po niepowodzeniu
100% 34,96
terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu (2) Pacjenci 75+
Latalux: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml - 1 but. 2,5 ml Rx R(1)
6,55 W: Leflunomid wskazany jest w leczeniu u doros³ych pacjentów z: czynnym reumat(2)
S
bezp³. oidalnym zapaleniem stawów jako produkt leczniczy nale¿¹cy do grupy leków przeciwreumatycznych, modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARD - Disease
Latanoprost (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
Modifying Antirheumatic Drug). Niedawne lub równoczesne leczenie pacjenta proW: Obni¿enie podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u pacjentów z jaskr¹ z duktami leczniczymi z grupy DMARD (np. metotreksat), wykazuj¹cymi hepatotokotwartym k¹tem przes¹czania oraz z nadciœnieniem wewn¹trzga³kowym. Wskazan- syczne lub hematotoksyczne dzia³anie mo¿e zwiêkszaæ zagro¿enie wyst¹pienia
iem do stosowania produktu u dzieci i m³odzie¿y jest zwiêkszone ciœnienie œród- ciê¿kich dzia³añ niepo¿¹danych; dlatego te¿ decyzjê o rozpoczêciu stosowania lega³kowe oraz jaskra wieku dzieciêcego.
Bausch Health flunomidu nale¿y poprzedziæ wnikliw¹ analiz¹ spodziewanych korzyœci w stosunku
100% 29,66 do mo¿liwych zagro¿eñ. Co wiêcej, zast¹pienie leflunomidu innym produktem leczniczym z grupy DMARD bez przeprowadzenia procedury wymywania, mo¿e zwiêkLatanoprost + Timolol Genoptim: krople do oczu Rx R(1)
3,20 szaæ ryzyko wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹danych nawet po d³ugim czasie od
[roztw.] (50 µg+ 5 mg)/ml - 1 but. 2,5 ml u
medac
S(2)
bezp³. momentu zmiany produktu leczniczego.

583,44
Lenalidomide Accord: kaps. twarde 5 mg - 21 szt. u Rx-z 100%
(1)
B

NOWOŒÆ

bezp³.

Lenalidomide Accord: kaps. twarde 10 mg - 21 szt. Rx-z 100% 1166,89
u NOWOŒÆ
B(1)
bezp³.
Lenalidomide Accord: kaps. twarde 15 mg - 21 szt. Rx-z 100% 1750,33
u NOWOŒÆ
B(2)
bezp³.
Lenalidomide Accord: kaps. twarde 25 mg - 21 szt. Rx-z 100% 2917,22
u NOWOŒÆ
B(2)
bezp³.
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b.; C.84.c. (2) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.c.
W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania
w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z noworozpoznanym szpiczakiem
mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. Produkt leczniczy
w terapii skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem lub
z melfalanem i prednizonem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do
przeszczepu. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do
leczenia doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano
uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z anemi¹ zale¿n¹ od przetoczeñ w przebiegu zespo³ów mielodysplastycznych o niskim
lub poœrednim-1 ryzyku, zwi¹zanych z nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w postaci
izolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub niew³aœciwe. Ch³oniak z komórek p³aszcza. Produkt leczniczy w monoterapii wskazany
jest w leczeniu doros³ych pacjentów z nawracaj¹cym lub opornym na leczenie ch³oniakiem z komórek p³aszcza. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z
rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w leczeniu
doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym (ang. FL - follicular lymphoma) (stopnia 1-3a).
Accord Healthcare

Lenalidomide Aurovitas:
u
Lenalidomide Aurovitas:
- 21 szt. u
Lenalidomide Aurovitas:
- 21 szt. u
Lenalidomide Aurovitas:
- 21 szt. u

kaps. twarde 5 mg - 21 szt. Rx-z 100% 583,44
(1)

B
bezp³.
100% 1166,89
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 1750,33
kaps. twarde 15 mg
Rx-z (2)
B
bezp³.
100% 2917,22
kaps. twarde 25 mg
Rx-z (2)
B
bezp³.
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b.; C.84.c. (2) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.c.
W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania
w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem
mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. Produkt leczniczy
w terapii skojarzonej jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z
nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepu. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano
uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do
stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem
grudkowym (stopnia 1-3a).
Aurovitas

kaps. twarde 10 mg

Latanoprost + Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
100% 113,28
W: Obni¿enie ciœnienia wewn¹trzga³kowego (IOP) u pacjentów z jaskr¹ z otwartym Leflunomide Sandoz: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
Rx R(1)
3,20
k¹tem oraz podwy¿szonym ciœnieniem wewn¹trzga³kowym, u których reakcja na
S(2)
bezp³.
miejscowo stosowane leki b-adrenolityczne lub analogi prostaglandyn jest niewystarczaj¹ca.
Synoptis Pharma Leflunomide (1) Aktywna postaæ reumatoidalnego zapalenia stawów WP: M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów - postaæ wielostawowa po niepowodzeniu
100% 32,79 terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu (2) Pacjenci 75+
Latanoprost Genoptim: krople do oczu [roztw.]
Rx R(1)
4,38 W: Leflunomid jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z: czynnym reumato50 µg/ml - 1 but. 2,5 ml
S(2)
bezp³. idalnym zapaleniem stawów, jako lek przeciwreumatyczny modyfikuj¹cy przebieg
choroby (ang. DMARD), czynn¹ artropati¹ ³uszczycow¹. Niedawne lub jednoczesne
Latanoprost (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
leczenie produktami leczniczymi z grupy DMARD o dzia³aniu hepatotoksycznym lub
W: Obni¿anie podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u pacjentów z jask¹ hematotoksycznym (np. metotreksatem) mo¿e zwiêkszaæ ryzyko ciê¿kich dzia³añ
otwartego k¹ta i nadciœnieniem ocznym. Obni¿anie podwy¿szonego ciœnienia we- niepo¿¹danych, dlatego decyzjê o rozpoczêciu leczenia leflunomidem nale¿y po100% 1022,82
wn¹trzga³kowego u dzieci i m³odzie¿y z podwy¿szonym ciœnieniem wewn¹trzga³ko- przedziæ wnikliw¹ analiz¹ stosunku korzyœci do mo¿liwego ryzyka. Ponadto zmiana Lenalidomide Glenmark: kaps. twarde 5 mg - 21 szt. Rx-z
B(1)
bezp³.
wym i jaskr¹ dzieciêc¹ i m³odzieñcz¹.
Synoptis Pharma leflunomidu na inny produkt leczniczy z grupy DMARD bez przeprowadzenia proce- u
dury wymywania mo¿e równie¿ zwiêkszyæ ryzyko dzia³añ niepo¿¹danych, nawet Lenalidomide Glenmark: kaps. twarde 10 mg
100% 2045,62
Latanoprost STADA: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml Rx 100%
Rx-z
Sandoz GmbH
X d³ugo po dokonaniu zmiany.
- 21 szt. u
B(1)
- 1 but. 2,5 ml
bezp³.
100% 53,15
Latanoprost
STADA Poland Sp. z o.o.
100% 3068,44
Lenalidomide
Glenmark:
kaps.
twarde
15
mg
(1)
Rx-z (2)
Rx-z
R
Leflunomide
Zentiva:
tabl.
powl.
10
mg
30
szt.
3,20
- 21 szt. u
B
bezp³.
Rx 100% 13,00
Laticort® 0,1%: krem 1 mg/g - 1 tuba 15 g
S(2)
bezp³.
100% 5114,06
Rx 100% 13,95
Laticort® 0,1%: maœæ 1 mg/g - 1 tuba 15 g
Lenalidomide Glenmark: kaps. twarde 25 mg
Rx-z
100% 100,81 - 21 szt. u
B(2)
bezp³.
Laticort® 0,1%: p³yn do stos. na skórê 1 mg/ml
Rx 100%
6,79 Leflunomide Zentiva: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
Rx-z R(1)
3,20 Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b. (2) Chemioterapia
- 1 but. 20 ml
(2)
S
Hydrocortisone butyrate
Bausch Health
bezp³. ICD-10: C.84.a.
W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu podRx 100%
tLatuda: tabl. powl. 18,5 mg - 14 szt. u
X Leflunomide (1) Aktywna postaæ reumatoidalnego zapalenia stawów WP: M³od- trzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim po
zieñcze idiopatyczne zapalenie stawów - postaæ wielostawowa po niepowodzeniu
autologicznym
przeszczepie komórek macierzystych. Produkt w terapii skojarzonej
Rx 100%
tLatuda: tabl. powl. 37 mg - 14 szt. u
X terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu (2) Pacjenci 75+
z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem, lub melfalanem i predni100% 227,73 W: Leflunomid wskazany jest w leczeniu u doros³ych pacjentów z: aktywn¹ postaci¹ zonem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym
Rx (1)
tLatuda: tabl. powl. 37 mg - 28 szt. u
reumatoidalnego zapalenia stawów jako produkt leczniczy nale¿¹cy do grupy leków
B
bezp³. przeciwreumatycznych, modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARD), aktywn¹ szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepu. Produkt w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany w leczeniu szpiczaka mnogiego u doros³ych
Rx 100%
tLatuda: tabl. powl. 74 mg - 14 szt. u
X postaci¹ artropatii ³uszczycowej. Niedawne lub równoczesne leczenie pacjenta pro- pacjentów, u których stosowano wczeœniej co najmniej jeden schemat leczenia.
100% 227,73 duktami leczniczymi z grupy DMARD (np. metotreksat), wykazuj¹cymi hepatotok- Ch³oniak grudkowy. Produkt w skojarzeniu z rytuksymabem (przeciwcia³em ansyczne lub hematotoksyczne dzia³anie mo¿e zwiêkszaæ zagro¿enie wyst¹pienia
Rx (1)
tLatuda: tabl. powl. 74 mg - 28 szt. u
B
bezp³. ciê¿kich dzia³añ niepo¿¹danych; dlatego te¿ decyzjê o rozpoczêciu stosowania le- ty-CD20) jest wskazany do stosowania u doros³ych pacjentów z wczeœniej leczonym ch³oniakiem grudkowym (ang. FL).
Glenmark
100% 227,73 flunomidu nale¿y poprzedziæ wnikliw¹ analiz¹ spodziewanych korzyœci w stosunku
Rx (1)
do mo¿liwych zagro¿eñ. Co wiêcej, zast¹pienie leflunomidu innym produktem lecz- Lenalidomide Grindeks: kaps. twarde 5 mg - 21 szt.
tLatuda: tabl. powl. 18,5 mg - 28 szt. u
100% 583,44
B
bezp³. niczym z grupy DMARD bez przeprowadzenia procedury wymywania, mo¿e zwiêkRx-z (1)
u
B
bezp³.
Lurasidone (1) Schizofrenia u pacjentów od 13-go r¿. po nieskutecznoœci lub w szaæ ryzyko wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹danych nawet po d³ugim czasie od
przypadku przeciwwskazañ do terapii pozosta³ymi lekami przeciwpsychotycznymi II momentu zmiany produktu leczniczego.
Zentiva
100% 1166,89
Rx-z
Lenalidomide
Grindeks:
kaps.
twarde
10
mg
21
szt.
generacji
®
B(1)
bezp³.
Rx 100% 21,88
W: Produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu schizofrenii u doros³ych pa- Lekoklar forte - (IR): tabl. powl. 500 mg - 14 szt.
100% 1750,33
Delfarma Lenalidomide Grindeks: kaps. twarde 15 mg - 21 szt.
cjentów w wieku 18 lat i starszych.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco Clarithromycin
Rx-z (1)
u
B
bezp³.
Rx 100% 13,30 Lekoklar®: zaw. doust. [granulat] 125 mg/5 ml
Lavistina: tabl. 8 mg - 30 szt. u
Rx 100%
X
Lenalidomide Grindeks: kaps. twarde 25 mg - 21 szt. Rx-z 100% 2917,22
Rx 100% 34,92 - 1 op. 100 ml
Lavistina: tabl. 8 mg - 100 szt. u
(1)
®
u
B
bezp³.
Rx 100% 19,76 Lekoklar : zaw. doust. [granulat] 250 mg/5 ml
Lavistina: tabl. 16 mg - 30 szt. u
Rx 100%
X
- 1 op. 100 ml
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.
Rx 100% 28,92
Lavistina: tabl. 16 mg - 60 szt. u
Clarithromycin
Sandoz GmbH W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu

LEKsykon - Receptariusz

podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim
po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych. Produkt w terapii skojarzonej z deksametazonem, lub z bortezomibem i deksametazonem, lub z melfalanem i prednizonem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nieleczonym
uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepienia. Produkt w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano uprzednio co najmniej jeden
schemat leczenia. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym (stopnia 1-3a).
AS Grindex

100% 1022,82
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 2045,62
kaps. twarde 10 mg
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 3068,44
kaps. twarde 15 mg
Rx-z (2)
B
bezp³.
100% 5114,06
kaps. twarde 25 mg
Rx-z (2)
B
bezp³.
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b. (2) Chemioterapia
ICD-10: C.84.a.
W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania
w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem
mnogim po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych. Produkt leczniczy w terapii skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem
lub z melfalanem i prednizonem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych
pacjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê
do przeszczepienia. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne.
Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z
anemi¹ zale¿n¹ od przetoczeñ w przebiegu zespo³ów mielodysplastycznych o niskim lub poœrednim-1 ryzyku, zwi¹zanych z nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w
postaci izolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub
niew³aœciwe. Ch³oniak z komórek p³aszcza. Produkt leczniczy w monoterapii
wskazany jest w leczeniu doros³ych pacjentów z nawracaj¹cym lub opornym na leczenie ch³oniakiem z komórek p³aszcza. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w
skojarzeniu z rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym
(ang. FL) (stopnia 1-3a).
Krka

Lenalidomide Krka:
- 21 szt. (blister) u
Lenalidomide Krka:
- 21 szt. (blister) u
Lenalidomide Krka:
- 21 szt. (blister) u
Lenalidomide Krka:
- 21 szt. (blister) u

kaps. twarde 5 mg

100% 583,44
B(1)
bezp³.
Lenalidomide Medical Valley: kaps. twarde 10 mg Rx-z 100% 1166,89
(1)
- 21 szt. u
B
bezp³.
Lenalidomide Medical Valley: kaps. twarde 15 mg Rx-z 100% 1750,33
- 21 szt. u
B(2)
bezp³.
Lenalidomide Medical Valley: kaps. twarde 25 mg Rx-z 100% 2917,22
- 21 szt. u
B(2)
bezp³.
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b. (2) Chemioterapia
ICD-10: C.84.a.
W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania
w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem
mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. Produkt w terapii
skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem, lub z melfalanem i prednizonem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z
nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepu. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano
uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z anemi¹ zale¿n¹ od przetoczeñ w przebiegu zespo³ów mielodysplastycznych o niskim lub poœrednim-1
ryzyku, zwi¹zanych z nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w postaci izolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub niew³aœciwe. Ch³oniak z
komórek p³aszcza. W monoterapii wskazany jest w leczeniu doros³ych pacjentów z
nawracaj¹cym lub opornym na leczenie ch³oniakiem z komórek p³aszcza. Ch³oniak
grudkowy. Produkt w skojarzeniu z rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest
wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym
ch³oniakiem grudkowym (ang. FL) (stopnia 1-3a).
Medical Valley Invest AB

Lenalidomide Medical Valley: kaps. twarde 5 mg
- 21 szt. u

83

Lenal

Rx-z

Lenalidomide Mylan: kaps. twarde 5 mg - 21 szt. u Rx-z

Lenalidomide Pharmascience: kaps. twarde 25 mg Rx-z 100% 2917,22 trzymuj¹cym doros³ych pacjentów z noworozpoznanym szpiczakiem mnogim po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych. Produkt leczniczy w terapii
- 21 szt. u
B(2)
bezp³. skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem lub z melfalaLenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b. (2) Chemioterapia
ICD-10: C.84.a.
W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych. Produkt leczniczy w terapii
skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem lub z melfalanem i prednizonem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z
nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepu. Produkt w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do leczenia doros³ych
pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano uprzednio co najmniej jeden
schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne. Produkt leczniczy w monoterapii jest
wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z anemi¹ zale¿n¹ od przetoczeñ w przebiegu zespo³ów mielodysplastycznych o niskim lub poœrednim-1 ryzyku, zwi¹zanych z
nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w postaci izolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub niew³aœciwe. Ch³oniak grudkowy. Produkt w skojarzeniu z rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w
leczeniu doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym (ang. FL
Pharmascience International Limited
- follicular lymphoma) (stopnia 1 - 3a).

Len mielony podwójnie odolejony: prosz.
- 1 op. 200 g
100% 1024,00 Len mielony podwójnie odolejony: prosz.
Lenalidomide Sandoz: kaps. twarde 5 mg - 21 szt. u Rx-z (1)
- 1 op. 200 g + 200 g (pakiet)

B
bezp³.
Lenalidomide Sandoz: kaps. twarde 10 mg - 21 szt. Rx-z 100% 2048,00
u
B(1)
bezp³.
Lenalidomide Sandoz: kaps. twarde 15 mg - 21 szt. Rx-z 100% 3072,01
u
B(2)
bezp³.
Lenalidomide Sandoz: kaps. twarde 25 mg - 21 szt. Rx-z 100% 5120,01
(2)
u
B
bezp³.
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b. (2) Chemioterapia
ICD-10: C.84.a.
W: Dawka 5 mg i 25 mg. Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest
wskazany w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z noworozpoznanym
szpiczakiem mnogim po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych.
Produkt leczniczy w terapii skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem lub melfalanem i prednizonem jest wskazany w leczeniu doros³ych
pacjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê
do przeszczepienia. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano
uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem
grudkowym (ang. follicular lymphoma, FL) (stopnia 1-3a). Dawka 10 mg i 15 mg.
Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z noworozpoznanym szpiczakiem mnogim po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych. Produkt leczniczy w terapii
skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem lub melfalanem i prednizonem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nieleczonym
uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepienia. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano uprzednio co
najmniej jeden schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne. Produkt leczniczy w
monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z niedokrwistoœci¹ zale¿n¹ od przetoczeñ w przebiegu zespo³ów mielodysplastycznych o niskim lub poœrednim-1 ryzyku, zwi¹zanych z nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w postaci
izolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub niew³aœciwe. Ch³oniak z komórek p³aszcza. Produkt leczniczy w monoterapii wskazany
jest w leczeniu doros³ych pacjentów z nawracaj¹cym lub opornym na leczenie ch³oniakiem z komórek p³aszcza. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z
rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w leczeniu
doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym (ang. follicular
lymphoma, FL) (stopnia 1-3a).
Sandoz GmbH
100% 583,44
B(1)
bezp³.
100% 1166,89
kaps. twarde 10 mg
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 1750,33
kaps. twarde 15 mg
Rx-z (2)
B
bezp³.
100% 2917,22
kaps. twarde 25 mg
Rx-z (2)
B
bezp³.
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b.; C.84.c. (2) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.c.
W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania
w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem
mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. Produkt leczniczy
w terapii skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem lub
z melfalanem i prednizonem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do
przeszczepu. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do
leczenia doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano
uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z anemi¹ zale¿n¹ od przetoczeñ w przebiegu zespo³ów mielodysplastycznych o niskim
lub poœrednim-1 ryzyku, zwi¹zanych z nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w postaci
izolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub niew³aœciwe. Ch³oniak z komórek p³aszcza. Produkt leczniczy w monoterapii wskazany
jest w leczeniu doros³ych pacjentów z nawracaj¹cym lub opornym na leczenie ch³oniakiem z komórek p³aszcza. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z
rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w leczeniu
doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym (ang. FL follicular lymphoma) (stopnia 1-3a).
Teva B.V.

Lenalidomide Teva:
- 21 szt. (blister) u
Lenalidomide Teva:
- 21 szt. (blister) u
Lenalidomide Teva:
- 21 szt. (blister) u
Lenalidomide Teva:
100% 589,68 - 21 szt. (blister) u

kaps. twarde 5 mg

Rx-z

B(1)
bezp³.
100% 1179,36
B(1)
bezp³.
100% 1769,04
Lenalidomide Mylan: kaps. twarde 15 mg - 21 szt. u Rx-z (2)
B
bezp³.
100% 2948,40
Lenalidomide Mylan: kaps. twarde 25 mg - 21 szt. u Rx-z (2)
B
bezp³.
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b.; C.84.c. (2) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.c.
W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym
szpiczakiem mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych.
Produkt leczniczy w terapii skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i
deksametazonem lub z melfalanem i prednizonem jest wskazany do stosowania
w leczeniu doros³ych pacjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim,
którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepu. Produkt leczniczy w skojarzeniu z
deksametazonem jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z rytuksymabem
100% 1024,00
(przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych
Lenalidomide Zentiva: kaps. twarde 5 mg - 21 szt. u Rx-z (1)
pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym (ang. FL - follicular
B
bezp³.
lymphoma) (stopnia 1-3a).
Mylan Ireland Limited
Lenalidomide Zentiva: kaps. twarde 10 mg - 21 szt. Rx-z 100% 2048,00
Lenalidomide Pharmascience: kaps. twarde 5 mg Rx-z 100% 583,44 u
B(1)
bezp³.
- 21 szt. u
B(1)
bezp³.
Lenalidomide Zentiva: kaps. twarde 15 mg - 21 szt. Rx-z 100% 3072,01
Lenalidomide Pharmascience: kaps. twarde 10 mg Rx-z 100% 1166,89 u
B(2)
bezp³.
- 21 szt. u
B(1)
bezp³.
Lenalidomide Zentiva: kaps. twarde 25 mg - 21 szt. Rx-z 100% 5120,01
100%
(2)
1750,33
Lenalidomide Pharmascience: kaps. twarde 15 mg Rx-z
u
B
bezp³.
- 21 szt. u
B(2)
bezp³. Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b. (2) Chemioterapia
ICD-10: C.84.a.
W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu pod-

Lenalidomide Mylan: kaps. twarde 10 mg - 21 szt. u Rx-z

nem i prednizonem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nieleczonym
uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepu. Produkt
leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano uprzednio co najmniej jeden
schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne. Produkt leczniczy w monoterapii
jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z anemi¹ zale¿n¹ od przetoczeñ w
przebiegu zespo³ów mielodysplastycznych o niskim lub poœrednim-1 ryzyku,
zwi¹zanych z nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w postaci izolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub niew³aœciwe. Ch³oniak z komórek p³aszcza. Produkt leczniczy w monoterapii wskazany jest w leczeniu doros³ych
pacjentów z nawracaj¹cym lub opornym na leczenie ch³oniakiem z komórek p³aszcza. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z
uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym (ang. follicular lymphom, FL) (stopnia
Zentiva
1-3a).

Œ¯ 100%
Œ¯ 100%

Flax

10,57
X
Polpharma

Lenzetto: aerozol na skórê [roztw.] 1,53 mg/daw.
- 1 fiol. 6,5 ml

Rx 100%

Estradiol

54,85

Gedeon Richter

Rx 100%
Rx 100%

Leponex®: tabl. 25 mg - 50 szt. u
Leponex®: tabl. 100 mg - 50 szt. u
Clozapine

29,23
93,79

Mylan Healthcare

100% 11338,87
B(1)
bezp³.
Inclisiran (1) Program lekowy: leczenie hipercholesterolemii rodzinnej
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u osób doros³ych z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹ (heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹ i hipercholesterolemi¹ wielogenow¹) lub dyslipidemi¹ mieszan¹, jako uzupe³nienie diety: w
skojarzeniu ze statyn¹ lub statyn¹ wraz z innymi lekami zmniejszaj¹cymi stê¿enie lipidów u pacjentów, u których nie mo¿na osi¹gn¹æ stê¿enia LDL-C bêd¹cego celem
terapii w wyniku stosowania maks. tolerowanej dawki satyny lub samodzielnie b¹dŸ
w skojarzeniu z innymi lekami zmniejszaj¹cymi stê¿enie lipidów u pacjentów nietoleruj¹cych statyn lub u pacjentów, u których stosowanie statyn jest przeciwwskazane.

tLeqvio: inj. [roztw.] 284 mg/1,5 ml
- 1 amp.-strzyk. 1,5 ml

Rx

Novartis Europharm Limited

Lerakta:
Lerakta:
Lerakta:
Lerakta:

tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
tabl. powl. 10 mg - 56 szt. u
tabl. powl. 20 mg - 28 szt. u
tabl. powl. 20 mg - 56 szt. u

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

Lercanidipine hydrochloride

Lercan:
Lercan:
Lercan:
Lercan:

tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
tabl. powl. 10 mg - 56 szt.
tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
tabl. powl. 20 mg - 56 szt.

18,83
31,33
32,95
50,65
Polpharma

Lercanidipine hydrochloride

16,80
17,99
21,99
25,99
RECORDATI

100%
9,89
Rx 30%(1) 4,26
Lerivon®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 27,71
(1)
®
Rx 30% 10,81
Lerivon : tabl. powl. 30 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Mianserin (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Objawy depresyjne o ró¿nym pod³o¿u, w których wskazane jest leczenie farmakologiczne.
MSD

Lernidum:
Lernidum:
Lernidum:
Lernidum:

tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
tabl. powl. 10 mg - 56 szt.
tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
tabl. powl. 20 mg - 56 szt.

Lercanidipine hydrochloride

Lesine: tabl. powl. 3 mg+ 0,03 mg - 21 szt.
Ethinylestradiol + Drospirenone

Lesine - (IR): tabl. 3 mg+ 0,03 mg - 21 szt.

Rx
Rx
Rx
Rx

Ethinylestradiol + Drospirenone

Lesinelle: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 21 szt.
Ethinylestradiol + Drospirenone

Lesinelle - (IR): tabl. powl. 3 mg+ 0,02 mg - 21 szt.

Rx 100%

Ethinylestradiol + Drospirenone

23,99

Theramex Ireland Limited

Rx 100%

20,70

Pharmapoint

Rx 100%

29,40

Theramex Ireland Limited

Rx 100%

23,99

Teva Pharmaceuticals Polska

Rx 100%

Ethinylestradiol + Drospirenone

Lesiplus: tabl. powl. 3 mg+ 0,02 mg - 28 szt.

X
X
X
X

Aflofarm Farmacja Polska

Ethinylestradiol + Drospirenone

Lesinelle: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 21 szt.

100%
100%
100%
100%

31,00

Pharmapoint

Rx 100%

29,99

Theramex Ireland Limited

100%
9,91
30%(1)
4,30
Cetirizine dihydrochloride (1) W: Lek jest wskazany u doros³ych i dzieci w wieku 6 lat i starszych: w ³agodzeniu objawów dotycz¹cych nosa i oczu, zwi¹zanych z
sezonowym i przewlek³ym alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej nosa, w ³agodzeniu objawów przewlek³ej idiopatycznej pokrzywki.
Krka

Letizen: tabl. powl. 10 mg - 20 szt.

Rx

Letrox® 50: tabl. 50 µg - 50 szt.

Rx

100%
C(1)
R(2)
S(3)

6,52
bezp³.
6,00
bezp³.

84

LEKsykon - Receptariusz

Letro

100%
6,84
C(1)
bezp³.
75: tabl. 75 µg - 50 szt.
R(2)
4,46
S(3)
bezp³.
100%
7,92
C(1)
bezp³.
Rx (2)
Letrox® 100: tabl. 100 µg - 50 szt.
R
4,04
S(3)
bezp³.
100%
9,30
C(1)
bezp³.
®
Rx (2)
Letrox 125: tabl. 125 µg - 50 szt.
R
4,44
S(3)
bezp³.
100% 11,21
C(1)
bezp³.
Rx (2)
Letrox® 150: tabl. 150 µg - 50 szt.
R
5,38
S(3)
bezp³.
Levothyroxine sodium (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Niedoczynnoœæ tarczycy (3) Pacjenci 75+
W: Terapia zastêpcza i uzupe³niaj¹ca w niedoczynnoœci tarczycy o ró¿nej etiologii.
Zapobieganie wznowie wola tarczycy po leczeniu operacyjnym u pacjentów z prawid³ow¹ czynnoœci¹ tarczycy (eutyreoza). Leczenie wola o charakterze ³agodnym u
pacjentów z prawid³ow¹ czynnoœci¹ tarczycy (eutyreoza). Terapia zastêpcza i supresyjna nowotworów z³oœliwych tarczycy, szczególnie po operacji wyciêcia tarczycy. Pomocniczo w leczeniu nadczynnoœci tarczycy w skojarzeniu z tyreostatykami
po uzyskaniu eutyreozy. Test supresyjny w diagnostyce nadczynnoœci tarczycy.

Letrox®

Rx

Berlin-Chemie/Menarini

Letrozole Apotex: tabl. powl. 2,5 mg - 30 szt.

Rx 100%

Letrozole

X
Apotex Inc.

100% 55,28
B(1)
bezp³.
100% 201,74
Letrozole Aurovitas: tabl. powl. 2,5 mg - 120 szt.
Rx (1)
NOWOŒÆ
B
bezp³.
Letrozole (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie
hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze
stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach
innych ni¿ w ChPL
W: Leczenie uzupe³niaj¹ce u kobiet po menopauzie we wczesnym stadium inwazyjnego raka piersi z receptorami dla hormonów. Przed³u¿one leczenie uzupe³niaj¹ce
horomonozale¿nego, inwazyjnego raka piersi u kobiet po menopauzie, po uprzednim standardowym leczeniu uzupe³niaj¹cym tamoksyfenem trwaj¹cym 5 lat. Leczenie pierwszego rzutu zaawansowanego hormonozale¿nego raka piersi u kobiet po
menopauzie. Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, wystêpuj¹cej fizjologicznie lub wywo³anej sztucznie, u których wyst¹pi³ nawrót lub progresja procesu nowotworowego, a które uprzednio by³y leczone lekami o dzia³aniu
antyestrogenowym. Leczenie neoadjuwantowe HER-2-ujemnego raka piersi z receptorami dla hormonów u kobiet po menopauzie, u których chemioterapia nie jest
odpowiednim leczeniem, a natychmiastowa operacja nie jest wskazana. Nie wykazano skutecznoœci u pacjentek z rakiem piersi bez receptorów dla hormonów.

Letrozole Aurovitas: tabl. powl. 2,5 mg - 30 szt.
NOWOŒÆ

Rx

Eugia Pharma

100% 54,48
Letrozole Bluefish: tabl. powl. 2,5 mg - 30 szt.
B(1)
bezp³.
Letrozole (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie
hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze
stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach
innych ni¿ w ChPL
W: Leczenie uzupe³niaj¹ce raka piersi z receptorami dla hormonów we wczesnym
stadium zaawansowania, u kobiet po menopauzie. Przed³u¿enie leczenia uzupe³niaj¹cego hormonozale¿nego, inwazyjnego raka piersi, po standardowym leczeniu uzupe³niaj¹cym tamoksyfenem trwaj¹cym 5 lat, u kobiet po menopauzie.
Leczenie pierwszego rzutu zaawansowanego hormonozale¿nego raka piersi u kobiet po menopauzie. Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie fizjologicznej lub wywo³anej sztucznie, u których nast¹pi³ nawrót lub progresja
choroby nowotworowej, a które wczeœniej by³y leczone lekami o dzia³aniu przeciwestrogenowym. Leczenie neoadjuwantowe HER-2-ujemnego raka piersi z receptorami dla hormonów u kobiet po menopauzie, u których chemioterapia nie jest
odpowiednim leczeniem, a natychmiastowa operacja nie jest wskazana.

Rx

Bluefish Pharma

100% 80,51
Rx B(1) bezp³.
Leukeran®: tabl. powl. 2 mg - 25 szt.
B(2)
bezp³.
Chlorambucil (1) Nowotwory z³oœliwe (2) Chemioterapia ICD-10: C.8.
W: Choroba Hodgkina (ziarnica z³oœliwa), - niektóre postaci nieziarniczych ch³oniaków z³oœliwych (non-Hodgkin’s lymphoma), przewlek³a bia³aczka limfatyczna, makroglobulinemia Waldenströma.
Aspen Pharma Trading Limited

100%

100% 71,73
57,34
Levetiracetam Aurovitas: roztw. doust. 100 mg/ml Rx C(1) bezp³.
bezp³.
1
but.
300
ml+
1
strzyk.
10
ml
u
R(2)
R(2)
10,67
3,20
Levetiracetam (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Padaczka
Levetiracetam (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Padaczka
W: Produkt jest wskazany do stosowania w monoterapii napadów czêœciowych lub W: Produkt leczniczy jest wskazany jako monoterapia w leczeniu napadów czêœcioczêœciowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo rozpozna- wych lub czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 16
n¹ padaczk¹. Produkt jest wskazany jako terapia wspomagaj¹ca: w leczeniu napa- lat z nowo rozpoznan¹ padaczk¹. Produkt leczniczy jest wskazany jako terapia
dów czêœciowych lub czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych, dzieci i wspomagaj¹ca: w leczeniu napadów czêœciowych lub czêœciowych wtórnie uogólnniemowl¹t w wieku od 1 m-ca z padaczk¹; w leczeniu napadów mioklonicznych u ionych u doros³ych,m³odzie¿y, dzieci i niemowl¹t w wieku od 1 m-ca z padaczk¹; w
doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat z m³odzieñcz¹ padaczk¹ miokloniczn¹; w le- leczeniu napadów mioklonicznych u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat z m³oczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u doros³ych i m³od- dzieñcz¹ padaczk¹ miokloniczn¹; w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierzie¿y w wieku od 12 lat z idiopatyczn¹ padaczk¹ uogólnion¹.
G.L. Pharma Poland wotnie uogólnionych u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat z idiopatyczn¹
padaczk¹ uogólnion¹.
Aurovitas
100% 206,17
100%
(1)
13,88
30%
99,09 Levetiracetam Aurovitas: tabl. powl. 250 mg - 50 szt.
Levemir® Penfill®: inj. [roztw.] 100 j./ml - 5 wk³. 3 ml u Rx (2)
Rx C(1) bezp³.
C
bezp³. u
R(2)
4,52
S(3)
bezp³.
100% 26,22
Insulin detemir (1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insulin¹ NPH od co
najmniej 6 m-cy i z HbA1c ³8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuli- Levetiracetam Aurovitas: tabl. powl. 500 mg - 50 szt. Rx C(1)
bezp³.
n¹ NPH od co najmniej 6 m-cy i z udokumentowanymi nawracaj¹cymi epizodami u
R(2)
4,30
ciê¿kiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z defini100% 38,08
cj¹ wg WHO), Cukrzyca typu I u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku od 2 lat i powLevetiracetam Aurovitas: tabl. powl. 750 mg - 50 szt. Rx C(1) bezp³.
y¿ej (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu cukrzycy u doros³ych, m³odzie¿y i u
R(2)
3,61
dzieci powy¿ej 1. r¿.
Novo Nordisk
100% 49,87
Rx 100% 21,00 Levetiracetam Aurovitas: tabl. powl. 1000 mg
Leverette: tabl. powl. 0,150 mg+ 0,030 mg - 28 szt.
Rx C(1) bezp³.
Ethinylestradiol + Levonorgestrel
Exeltis Poland Sp. z o.o. - 50 szt. u
R(2)
3,56
100% 13,96
Levetiracetam (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Padaczka
(1)
Levetiracetam Accord: tabl. powl. 250 mg - 50 szt. u Rx C
bezp³. W: Produkt leczniczy jest wskazany jako monoterapia w leczeniu napadów czêœcioR(2)
4,60 wych lub czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 16
100% 26,38 lat z nowo rozpoznan¹ padaczk¹. Produkt leczniczy jest wskazany jako terapia
Levetiracetam Accord: tabl. powl. 250 mg - 100 szt. Rx C(1) bezp³. wspomagaj¹ca: w leczeniu napadów czêœciowych lub czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych, m³odzie¿y, dzieci i niemowl¹t w wieku od 1 m-ca ¿ycia z padaczu
R(2)
4,46 k¹; w leczeniu napadów mioklonicznych u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat z
m³odzieñcz¹ padaczk¹ miokloniczn¹; w leczeniu napadów toniczno-klonicznych
100% 26,41 pierwotnie uogólnionych u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat z idiopatyczn¹
(1)
Rx
Aurovitas
C
Levetiracetam Accord: tabl. powl. 500 mg - 50 szt. u
bezp³. padaczk¹ uogólnion¹.
R(2)
4,49 Levetiracetam NeuroPharma: tabl. powl. 250 mg
Rx 100%
X
100% 50,23 - 50 szt. u
Levetiracetam Accord: tabl. powl. 500 mg - 100 szt. Rx C(1) bezp³. Levetiracetam NeuroPharma: tabl. powl. 250 mg
Rx 100%
X
u
R(2)
3,56 - 100 szt. u
100% 31,14
100% 38,34 Levetiracetam NeuroPharma: tabl. powl. 500 mg
Rx C(1) bezp³.
Levetiracetam Accord: tabl. powl. 750 mg - 50 szt. u Rx C(1) bezp³. - 50 szt. u
R(2)
9,22
(2)
R
3,87
100%
59,69
100% 73,06 Levetiracetam NeuroPharma: tabl. powl. 500 mg
Levetiracetam Accord: tabl. powl. 750 mg - 100 szt. Rx C(1) bezp³.
Rx C(1) bezp³.
- 100 szt. u
u
R(2)
13,02
R(2)
5,33
100% 45,46
100% 50,23 Levetiracetam NeuroPharma: tabl. powl. 750 mg
Levetiracetam Accord: tabl. powl. 1000 mg - 50 szt. Rx C(1) bezp³.
Rx C(1) bezp³.
- 50 szt. u
u
R(2)
10,99
R(2)
3,56
100%
87,28
100% 95,81 Levetiracetam NeuroPharma: tabl. powl. 750 mg
Levetiracetam Accord: tabl. powl. 1000 mg - 100 szt. Rx C(1) bezp³.
Rx C(1) bezp³.
100
szt.
u
u
R(2)
17,26
R(2)
7,11
100% 59,69
Levetiracetam (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Padaczka
Levetiracetam NeuroPharma: tabl. powl. 1000 mg Rx C(1) bezp³.
W: Produkt jest wskazany jako monoterapia w leczeniu napadów czêœciowych lub
czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 16 lat z nowo - 50 szt. u
R(2)
13,02
rozpoznan¹ padaczk¹. Produkt jest wskazany jako terapia wspomagaj¹ca: w lecze100% 114,72
niu napadów czêœciowych lub czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych, m³odLevetiracetam
NeuroPharma:
tabl.
powl.
1000
mg
(1)
zie¿y, dzieci i niemowl¹t w wieku od 1 miesi¹ca z padaczk¹, w leczeniu napadów
Rx C
bezp³.
mioklonicznych u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat z m³odzieñcz¹ padaczk¹ - 100 szt. u
R(2)
21,37
miokloniczn¹, w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u
Levetiracetam (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Padaczka
doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat z idiopatyczn¹ padaczk¹ uogólnion¹.
Accord Healthcare W: Produkt jest wskazany jako monoterapia w leczeniu napadów czêœciowych lub
100% 37,74 czêœciowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo rozpoznan¹ padaczk¹. Produkt jest wskazany jako terapia wspomagaj¹ca: w leczeniu napaLevetiracetam Accord: roztw. doust. 100 mg/ml
Rx C(1) bezp³. dów czêœciowych lub czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych, dzieci i
- 1 but. 150 ml+ strzyk. 1 ml u
R(2)
4,82 niemowl¹t w wieku od 1 m-ca z padaczk¹; w leczeniu napadów mioklonicznych u
doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat z m³odzieñcz¹ padaczk¹ miokloniczn¹; w le100% 71,90 czeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u doros³ych i m³odLevetiracetam Accord: roztw. doust. 100 mg/ml
(1)
Rx C
bezp³. zie¿y w wieku od 12 lat z idiopatyczn¹ padaczk¹ uogólnion¹.
- 1 but. 300 ml+ 1 strzyk. 10 ml u
Neuraxpharm Arzneimittel
R(2)
3,20
100% 69,63
Levetiracetam (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Padaczka
Levetiracetam NeuroPharma: roztw. doust.
Rx C(1) bezp³.
W: Produkt leczniczy jest wskazany jako monoterapia w leczeniu napadów czêœcio100
mg/ml
1
but.
300
ml
u
wych lub czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 16
R(2)
3,20
lat z nowo rozpoznan¹ padaczk¹. Produkt leczniczy jest wskazany jako terapia
wspomagaj¹ca: w leczeniu napadów czêœciowych lub czêœciowych wtórnie uogóln- Levetiracetam (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Padaczka
W:
Produkt
jest
wskazany
jako
monoterapia
w
leczeniu
napadów
czêœciowych
lub
ionych u doros³ych, m³odzie¿y, dzieci i niemowl¹t w wieku od 1. m-ca ¿ycia z padaczk¹; w leczeniu napadów mioklonicznych u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 16 lat z nowo
rozpoznan¹
padaczk¹.
Produkt
jest
wskazany
jako
terapia
wspomagaj¹ca:
w
leczelat z m³odzieñcz¹ padaczk¹ miokloniczn¹, w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat z idiopatycz- niu napadów czêœciowych lub czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych, dzieAccord Healthcare ci i niemowl¹t w wieku od 1 m-ca z padaczk¹; w leczeniu napadów mioklonicznych u
n¹ padaczk¹ uogólnion¹.
doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat z m³odzieñcz¹ padaczk¹ miokloniczn¹; w leLevetiracetam Actavis: tabl. powl. 250 mg - 50 szt. u Rx 100%
X czeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u doros³ych i m³odLevetiracetam Actavis: tabl. powl. 250 mg - 100 szt. u Rx 100%
X zie¿y w wieku od 12 lat z idiopatyczn¹ padaczk¹ uogólnion¹.

Levebon: tabl. powl. 1000 mg - 50 szt. u

100% 216,29
R(1)
33,56
100% 568,20
Rx (1)
Leuprostin: implant 5 mg - 1 szt. u
R
20,02
Leuprorelin acetate (1) Rak prostaty WP: Obni¿enie popêdu u osób z rozpoznaniem zaburzeñ preferencji seksualnych w przypadku braku skutecznoœci lub przeciwwskazañ do stosowania cyproteronu
W: Paliatywne leczenie pacjentów z zaawansowanym, hormonozale¿nym rakiem Levetiracetam Actavis:
gruczo³u krokowego.
Regiomedica Levetiracetam Actavis:
Rx 100% 25,81 Levetiracetam Actavis:
Levalox: tabl. powl. 250 mg - 10 szt.
Rx 100% 28,67 Levetiracetam Actavis:
Levalox: tabl. powl. 500 mg - 10 szt.
Levofloxacin
Krka Levetiracetam Actavis:

Leuprostin: implant 3,6 mg - 1 szt. u

Levalox: inf. [roztw.] 5 mg/ml - 1 fiol. 100 ml

Rx

Lz 100%

Levofloxacin

Levebon: tabl. powl. 500 mg - 50 szt. u

100%
Rx C(1)
R(2)

tabl. powl. 500 mg - 50 szt. u
tabl. powl. 500 mg - 100 szt. u
tabl. powl. 750 mg - 50 szt. u
tabl. powl. 750 mg - 100 szt. u
tabl. powl. 1000 mg - 50 szt. u
X Levetiracetam Actavis: tabl. powl. 1000 mg - 100 szt.
Krka u

29,96
bezp³.
8,04

Levetiracetam

Rx C(1)

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%
100%

Neuraxpharm Arzneimittel

X
X
X
X
X

Levetiracetam Ratiopharm:
- 20 szt. u
Levetiracetam Ratiopharm:
- 10 szt. u
Levetiracetam Ratiopharm:
- 20 szt. u
Rx 100%
X
Levetiracetam Ratiopharm:
Actavis Group PTC ehf. - 10 szt. u
Levetiracetam

tabl. powl. 250 mg

Rx 100%

X

tabl. powl. 500 mg

Rx 100%

X

tabl. powl. 750 mg

Rx 100%

X

tabl. powl. 1000 mg

Rx 100%

X

Ratiopharm

Levetiracetam Teva: tabl. powl. 250 mg - 50 szt. u Rx-z 100%
Levetiracetam Teva: tabl. powl. 250 mg - 100 szt. u Rx-z 100%

X
X

LEKsykon - Receptariusz

Levetiracetam Teva:
Levetiracetam Teva:
Levetiracetam Teva:
Levetiracetam Teva:
Levetiracetam Teva:
Levetiracetam Teva:

tabl. powl. 500 mg - 50 szt. u Rx-z
tabl. powl. 500 mg - 100 szt. u Rx-z
tabl. powl. 750 mg - 50 szt. u Rx-z
tabl. powl. 750 mg - 100 szt. u Rx-z
tabl. powl. 1000 mg - 50 szt. u Rx-z
tabl. powl. 1000 mg - 100 szt. u Rx-z

Levetiracetam

Levitra®:
Levitra®:
Levitra®:
Levitra®:
Levitra®:
Levitra®:
Levitra®:

100%
100%
100%
100%
100%
100%

X
X
X
X
X
X

Teva Pharmaceuticals Polska

tabl. powl. 5 mg - 2 szt.
tabl. powl. 10 mg - 2 szt.
tabl. powl. 10 mg - 4 szt.
tabl. powl. 20 mg - 2 szt.
tabl. powl. 20 mg - 4 szt.
tabl. powl. 20 mg - 8 szt.
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 4 szt.

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100% 23,49
100% 40,88
100% 81,76
100% 81,76
100% 163,52
100% 327,04
100% 100,00

Vardenafil

Levofloxacin Aurovitas: tabl. powl. 250 mg - 10 szt.
Levofloxacin Aurovitas: tabl. powl. 500 mg - 10 szt.

Bayer

Rx 100%
Rx 100%

14,50
19,50

100% 19470,78
B(1)
bezp³.
Cemiplimab (1) Program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem, Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
W: Rak kolczystokomórkowy skóry. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z przerzutowym lub miejscowo
zaawansowanym rakiem kolczystokomórkowym skóry (ang. mCSCC - metastasic
cutaneous squamous cell carcinoma lub laCSCC - locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma), którzy nie kwalifikuj¹ siê do radykalnego leczenia chirurgicznego lub radykalnej radioterapii. Rak podstawnokomórkowy skóry. Produkt
leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem lub z przerzutowym rakiem podstawnokomórkowym skóry (ang. laBCC - locally advanced basal cell carcinoma lub mBCC metastatic basal cell carcinoma), u których stwierdzono progresjê choroby lub którzy wykazuj¹ nietolerancjê na inhibitor szlaku Hedgehog (HHI, ang. hedgehog pathway inhibitor). Niedrobnokomórkowy rak p³uca. Produkt leczniczy w monoterapii
jest wskazany do stosowania jako terapia pierwszego rzutu w leczeniu doros³ych
pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uc (ang. non-small cell lung cancer,
NSCLC) z ekspresj¹ PD-L1 (w ³50% komórek guza), bez EGFR, abberacji ALK lub
ROS1, u których wystêpuje: miejscowo zaawansowany NSCLC i którzy nie kwalifikuj¹ siê do radykalnej chemioradioterapii lub; przerzutowy NSCLC.

tLibtayo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 350 mg
- 1 fiol. 10 ml u NOWOŒÆ

Levofolic: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 4 ml
Levofolic: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 9 ml

Aurovitas

inj./inf. [roztw.]

Rx 100%

X

inj./inf. [roztw.]

Rx 100%

X

inj./inf. [roztw.]

Rx 100%

X

inj./inf. [roztw.]

Rx 100%

X

Rx 100%

Levofloxacin

Lidocain-Egis: aerozol [roztw.] 100 mg/ml - 1 but. 38 g Rx 100%
Lidocaine

Lidoposterin®: maœæ 50 mg/g - 1 tuba 25 g (+ aplik.)

Rx 100%

27,22 Lignocain 2%: inj. [roztw.] 20 mg/ml - 10 amp. 5 ml

Adamed

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

12,23

100%
30%(1)
Ethinylestradiol + Levonorgestrel (1) W: Antykoncepcja doustna.
Sun Farm 10 mg/ml - 5 fiol. 20 ml u

Rx

100%
8,04
30%(1)
2,93
Ethinylestradiol + Levonorgestrel (1) W: Antykoncepcja doustna. Decyzja o
przepisaniu produktu leczniczego powinna zostaæ podjêta na podstawie indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zw³aszcza ryzyka ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej zwi¹zanego ze stosowaniem produktu leczniczego, w odniesieniu do innych z³o¿onych hormonalnych
œrodków antykoncepcyjnych.
Sun Farm

Levomine: tabl. powl. 0,03 mg+ 0,15 mg - 21 szt.

Levomine mini: tabl. powl. 0,02 mg+ 0,1 mg - 21 szt.

Rx

Rx 100%

Ethinylestradiol + Levonorgestrel

Levonor®: inf. do¿. [roztw.] 1 mg/ml - 5 amp. 4 ml u
Levonor®: inf. do¿. [roztw.] 1 mg/ml - 10 amp. 1 ml u

Sun Farm

Levofloxacin

Actavis Group PTC ehf.

Levoxa: inf. [roztw.] 5 mg/ml - 5 fiol. 100 ml
Levoxa: inf. [roztw.] 5 mg/ml - 5 fiol. 50 ml

Rx 100%
Rx 100%

Levofloxacin

Actavis Group PTC ehf.

Bromazepam

Liberelle: tabl. 250 µg+ 35 µg - 21 szt.
Liberelle: tabl. 250 µg+ 35 µg - 63 szt.
Norgestimate + Ethinylestradiol

Rx 100%

31,50

- 1 tuba z kaniul¹ 30 g u

Limetic®: tabl. powl. 75 µg - 28 szt.

X Desogestrel
X Linefor: kaps. twarde 75 mg - 14 szt. u

Linefor: kaps. twarde 75 mg - 28 szt. u
Rx 100% 95,00 Linefor: kaps. twarde 75 mg - 56 szt. u
Lundbeck Linefor: kaps. twarde 150 mg - 14 szt. u
Rx 100%
X Linefor: kaps. twarde 150 mg - 28 szt. u
Rx 100%
X Linefor: kaps. twarde 150 mg - 56 szt. u
Roche Linefor: kaps. twarde 300 mg - 56 szt. u
Rx 100% 25,09 Pregabalin
Rx 100% 63,14 Linezolid Accord: tabl. powl. 600 mg - 10 szt. u

Rx

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

Linezolid Adamed: inf. [roztw.] 2 mg/ml - 1 wor. 300 ml Rx
u

100% 635,04
B(1)
bezp³.
100% 1270,08
Rx-z (1)
Linorion: kaps. twarde 10 mg - 21 szt. u
B
bezp³.
100% 1905,12
Rx-z
Linorion: kaps. twarde 15 mg - 21 szt. u
B(2)
bezp³.
100% 3175,20
Rx-z (2)
Linorion: kaps. twarde 25 mg - 21 szt. u
B
bezp³.
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b. (2) Chemioterapia
ICD-10: C.84.a.
W: Szpiczak mnogi. Preparat w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim
po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. Preparat w terapii skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem, lub z melfalanem i
prednizonem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepu.
Preparat w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano uprzednio co najmniej jeden
schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne. Preparat w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z anemi¹ zale¿n¹ od przetoczeñ w przebiegu
zespo³ów mielodysplastycznych o niskim lub poœrednim-1 ryzyku, zwi¹zanych z nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w postaci izolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby
leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub niew³aœciwe. Ch³oniak grudkowy. Preparat w skojarzeniu z rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania
w leczeniu doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym
(ang. FL) (stopnia 1-3a).
Orion Corporation

Linorion: kaps. twarde 5 mg - 21 szt. u

Linezolid

Rx 100% 804,76
Rx 100% 825,92
Rx 100%

71,43

Novartis Pharma

OTC 100%
OTC 100%
Rx 100%

19,79
29,90
32,94
100% 34,83
Lipancrea® 16 000: kaps. 16 000 j. Ph. Eur. - 60 szt. Rx 30%(1) 10,45
B(2)
bezp³.
Pancreatin (1) Stany zewn¹trzwydzielniczej niewydolnoœci trzustki spowodowane
przewlek³ym zapaleniem trzustki, resekcj¹ ¿o³¹dka lub zwê¿eniem dróg ¿ó³ciowych
spowodowanym chorob¹ nowotworow¹ (2) Mukowiscydoza, Stan po resekcji
trzustki
W: Leczenie zewn¹trzwydzielniczej niewydolnoœci trzustki u dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, której wyst¹pienie jest zwi¹zane z poni¿ej wymienionymi lub innymi jednostkami chorobowymi: zw³óknienie torbielowate (mukowiscydoza); przewlek³e
zapalenie trzustki; stan po usuniêciu trzustki (pankreatektomia); stan po usuniêciu
¿o³¹dka (gastrektomia); rak trzustki; stan po zespoleniu ¿o³¹dkowo-jelitowym (np.
gastroenterostomia typu Billroth II); zwê¿enie przewodu trzustkowego lub przewodu
¿ó³ciowego wspólnego (np. z powodu nowotworu); zespó³ Shwachmana-Diamonda;
stan po ataku ostrego zapalenia trzustki i rozpoczêciu ¿ywienia dojelitowego lub doustnego.
Polfa Warszawa
100%

Lipanor®: kaps. 100 mg - 30 szt.

Adamed

Rx 100% 1728,00 Lipanthyl® Supra 160: tabl. powl. 160 mg - 30 szt.

23,88

Rx 30%(1) 11,12
S(2)

bezp³.

100%

23,63

Rx 30%(1) 10,87
S(2)

bezp³.
Fenofibrate (1) W: Preparat jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety
- oraz innych terapii niefarmakologicznych (np. æwiczenia fizyczne, utrata mc.) w nastêpuj¹cych przypadkach: leczenie ciê¿kiej hipertrójglicerydemii z niskim stê¿eniem
Fresenius Kabi cholesterolu o wysokiej gêstoœci (HDL) lub bez; mieszana hiperlipidemia, je¿eli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie s¹ one tolerowane; mieszana hiperlipi-

Linezolid Kabi: inj./inf. [roztw.] 2 mg/ml - 10 but. 30 ml Lz 100%
u
Linezolid

Rx-z

nych terapii niefarmakologicznych (np. æwiczenia fizyczne, utrata mc) w nastêpu100% 60,00 j¹cych przypadkach: Leczenie ciê¿kiej hipertrójglicerydemii z niskim poziomem choChema-Elektromet lesterolu o wysokiej gêstoœci (HDL) lub bez. Mieszana hiperlipidemia, je¿eli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie s¹ one tolerowane. (2) Pacjenci 75+
Sanofi-Aventis France
100% 63,00
Rx 100% 43,73
Lipanthyl NT 145: tabl. powl. 145 mg - 30 szt.
Chema-Elektromet
Fenofibrate
Mylan IRE Healthcare
100%
X
100% 23,06
Heraeus Kulzer
Rx 30%(1) 10,30
Lipanthyl® 200M: kaps. 200 mg - 30 szt.
100% 32,09
S(2)
bezp³.
Polpharma
100% 30,93
100% 11,45 Lipanthyl® 267M: kaps. 267 mg - 30 szt.
Rx 30%(1) 13,89
100% 14,74
S(2)
bezp³.
100% 22,83 Fenofibrate (1) W: Dawka 200 mg. Lek jest wskazany do stosowania jako dodatek
100% 23,12 do diety oraz innych terapii niefarmakologicznych (np. æwiczenia fizyczne, utrata
mc) w nastêpuj¹cych przypadkach: leczenie ciê¿kiej hipertrójglicerydemii z niskim
100% 27,38 stê¿eniem cholesterolu o wysokiej gêstoœci (HDL) lub bez, mieszana hiperlipidemia,
100% 33,33 je¿eli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie s¹ one tolerowane, mieszana
100% 52,91 hiperlipidemia u pacjentów nale¿¹cych do grupy wysokiego ryzyka wyst¹pienia
schorzeñ sercowo-naczyniowych, jako dodatek do leczenia statynami, je¿eli stê¿ePolpharma nie trójglicerydów oraz cholesterolu o wysokiej gêstoœci (HDL) nie s¹ w wystarcza100% 1350,99 j¹cym stopniu kontrolowane. Dawka 267 mg. Dodatek do diety oraz innych terapii
niefarmakologicznych (np. æwiczenia fizyczne, utrata mc.) w nastêpuj¹cych przyAccord Healthcare padkach: leczenie ciê¿kiej hipertrójglicerydemii z niskim stê¿eniem cholesterolu o
wysokiej gêstoœci (HDL) lub bez, mieszana hiperlipidemia, je¿eli stosowanie statyn
100% 172,80 jest przeciwwskazane lub nie s¹ one tolerowane. (2) Pacjenci 75+ Mylan Healthcare

Linezolid

Linezolid Adamed: tabl. powl. 600 mg - 10 szt. u

X
Polpharma

Bausch Health Ciprofibrate (1) W: Jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz in-

Exeltis Poland Sp. z o.o. Linezolid

Rx

13,80

31,50

38,00 Ligosan®: ¿el 140 mg/g - 4 szt.
32,14 Doxycycline hyclate

100% 545,64
R(1)
9,60
Leuprorelin acetate (1) Rak prostaty WP: Obni¿enie popêdu u osób z rozpoznaniem zaburzeñ preferencji seksualnych w przypadku braku skutecznoœci lub przeciwwskazañ do stosowania cyproteronu
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u mê¿czyzn: do objawowego leczenia zaawansowanego hormonozale¿nego raka gruczo³u krokowego, do miejscowego leczenia hormonozale¿nego raka gruczo³u krokowego; jako leczenie
uzupe³niaj¹ce podczas i po zakoñczeniu radioterapii.
LEK-AM

Librexa: implant 11,25 mg - 1 amp.-strzyk. u

30,44

Lignocainum Jelfa: ¿el typ A 20 mg/g - 1 tuba 30 g u Rx 100%

Gedeon Richter Lidocaine

Rx 100%
Rx 100%

13,36

Polfa Warszawa

®
Rx 100% 532,37 Lignox Spray: aerozol [roztw.] 100 mg/g - 1 but. 38 g Rx
u

Levoxa: tabl. powl. 250 mg - 10 szt.
Levoxa: tabl. powl. 500 mg - 10 szt.

 Lexotan®: tabl. 3 mg - 30 szt. u
 Lexotan®: tabl. 6 mg - 30 szt. u

Lidocaine hydrochloride

- Lidocaine hydrochloride
- Lignox®: ¿el 50 mg/g - 1 tuba 20 g u
Polfa Warszawa Lidocaine hydrochloride

Levonorgestrel

Escitalopram

Lignocainum Hydrochloricum WZF 1%: inj. [roztw.] Rx 100%
10 mg/ml - 10 amp. 2 ml u
Lignocainum Hydrochloricum WZF 2%: inj. [roztw.] Rx 100%
20 mg/ml - 5 fiol. 20 ml u
Lignocainum Hydrochloricum WZF 2%: inj. [roztw.] Rx 100%
20 mg/ml - 10 amp. 2 ml u

20,00 Lignocainum Jelfa: ¿el typ U 20 mg/g

Lz 100%
Lz 100%

Norepinephrine

Lexapro®: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.

Linezolid

X Lipancrea® 8 000: kaps. 8 000 j. Ph. Eur. - 20 szt.
X Lipancrea® 8 000: kaps. 8 000 j. Ph. Eur. - 50 szt.
X Lipancrea® 16 000: kaps. 16 000 j. Ph. Eur. - 30 szt.

Polfa Warszawa
21,34 Lidocaine hydrochloride + Norepinephrine
6,40 Lignocainum Hydrochloricum WZF 1%: inj. [roztw.] Rx 100% 29,70

Polpharma

Linezolid Polpharma: tabl. powl. 600 mg - 30 szt. u Rx 100%

Lioresal® Intrathecal: inf. [roztw.] 10 mg/5 ml
41,34 - 2 amp. 5 ml
Egis
Lioresal® Intrathecal: inj. [roztw.] 0,05 mg/ml
34,00 - 5 amp. 1 ml

Aesculap Chifa

Lz 100%

Linezolid

Kadefarm Baclofen

Lidocaine

Lignocain 2%: inj. [roztw.] 20 mg/ml - 20 poj. 10 ml
¢ Levomethadone Hydrochloride Molteni : roztw. Rx-w 100% 546,00 Lignocain 2%: inj. [roztw.] 20 mg/ml - 20 poj. 20 ml
doust. 2,5 mg/ml - 1 but. 1000 ml ±
Lidocaine hydrochloride
¢ Levomethadone Hydrochloride Molteni : roztw. Rx-w 100% 546,00 LIGNOCAINUM 2% c. NORADRENALINO
doust. 5 mg/ml - 1 but. 500 ml ±
0,00125% WZF: inj. [roztw.] (20 mg+ 25 µg)/ml
Levometadone hydrochloride
Molteni - 10 amp. 2 ml u
Levomine: tabl. powl. 0,03 mg+ 0,15 mg - 63 szt.

Linezolid Polpharma: inf. [roztw.] 2 mg/ml
- 1 wor. 300 ml u

Fresenius Kabi
100% 58,97 Lidocaine hydrochloride
Rx (1)
B
bezp³. Lidocaine Accord: inj. [roztw.] 10 mg/ml - 10 amp. ± Rx 100% 143,20
100% 132,68 Lidocaine Accord: inj. [roztw.] 20 mg/ml - 10 amp. ± Rx 100% 20,50 Lioresal® Intrathecal: inf. [roztw.] 10 mg/20 ml
Rx (1)
- 1 amp. 20 ml
Accord Healthcare
B
bezp³. Lidocaine hydrochloride

Sodium folinate (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.01.
W: L-folinian disodowy jest wskazany w: zmniejszaniu objawów toksycznoœci i zapobieganiu dzia³ania antagonistów kwasu foliowego takich jak metotreksat w leczeniu lekami cytotoksycznymi oraz w przypadkach przedawkowania u doros³ych i u
dzieci; w terapii skojarzonej z 5-FU w leczeniu cytotoksycznym.
medac

Levomer: krople do oczu [roztw.] 5 mg/ml - 1 but. 5 ml

Rx-z

Regeneron Ireland U.C.

Lidocaine 1% Fresenius Kabi:
Levofloxacin Genoptim: tabl. powl. 250 mg - 10 szt. Rx 100% 28,34 10 mg/ml - 5 amp. 20 ml u
Lidocaine 1% Fresenius Kabi:
Levofloxacin Genoptim: tabl. powl. 500 mg - 10 szt. Rx 100% 33,74 10
mg/ml - 10 amp. 5 ml ±
Levofloxacin
Synoptis Pharma
Lidocaine 2% Fresenius Kabi:
Levofloxacin Sandoz: inf. [roztw.] 5 mg/ml
20
mg/ml - 5 amp. 20 ml ±
Rx 100%
X
- 5 wor. 100 ml
Lidocaine 2% Fresenius Kabi:
Levofloxacin
Sandoz GmbH 20 mg/ml - 10 amp. 5 ml ±
Levofloxacin

Levosert: system terapeutyczny domaciczny
0,02 mg/24 h (52 mg) - 1 szt.

85

Levet

Adamed

86

LEKsykon - Receptariusz

Lipan

demia u pacjentów nale¿¹cych do grupy wysokiego ryzyka wyst¹pienia schorzeñ
sercowo-naczyniowych, jako dodatek do leczenia statynami, je¿eli stê¿enie trójglicerydów oraz cholesterolu o wysokiej gêstoœci (HDL) nie s¹ w wystarczaj¹cym stop- LisiHEXAL 10 mg: tabl. 10 mg - 30 szt.
niu kontrolowane. (2) Pacjenci 75+
Mylan Healthcare
100%

Lipanthyl® Supra 215: tabl. powl. 215 mg - 30 szt.

31,05

Rx 30%(1) 14,01

S(2)
bezp³.
Fenofibrate (1) W: Lek wskazany jest do stosowania jako dodatek do diety oraz
innych, terapii niefarmakologicznych (np. æwiczenia fizyczne, utrata mc.) w nastêpuj¹cych przypadkach: leczenie ciê¿kiej hipertrójglicerydemii z niskim poziomem cholesterolu o wysokiej gêstoœci (HDL) lub bez, mieszana hiperlipidemia, je¿eli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie s¹ one tolerowane. (2) Pacjenci 75+
Mylan Healthcare

100%

LIPEGIS: tabl. 10 mg - 30 szt.

22,77

Rx 30%(1) 13,15
S(2)

bezp³.
87,00
Ezetimibe (1) Hipercholesterolemia LDL-C powy¿ej 130 mg/dl utrzymuj¹ca siê pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieñcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby mia¿d¿ycowej, hipercholesterolemii rodzinnej (2) Pacjenci 75+
W: Pierwotna hipercholesterolemia. Preparat, stosowany jednoczeœnie z inhibitorem reduktazy HMG-CoA (statyn¹), jest wskazany jako terapia wspomagaj¹ca dietê
u chorych z pierwotn¹ (heterozygotyczn¹ rodzinn¹ lub nierodzinn¹) hipercholesterolemi¹, u których sama statyna nie zapewnia odpowiedniej kontroli stê¿enia cholesterolu. Preparat stosowany w monoterapii zaleca siê jako œrodek wspomagaj¹cy
dietê u pacjentów z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹ (heterozygotyczn¹ rodzinn¹ lub
nierodzinn¹), u których stosowanie statyny jest niewskazane b¹dŸ lek ten nie jest tolerowany. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym. Preparat, do³¹czany
do prowadzonej terapii statyn¹ lub w³¹czany jednoczeœnie ze statyn¹, jest wskazany w celu zmniejszania ryzyka zdarzeñ sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorob¹ wieñcow¹ i z wywiadem ostrego zespo³u wieñcowego. Homozygotyczna
hipercholesterolemia rodzinna. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
(Homozygous Familial Hypercholesterolaemia; HoFH). Preparat stosowany jednoczeœnie ze statyn¹, jest wskazany jako terapia wspomagaj¹ca dietê u chorych z
HoFH. U pacjentów mo¿na stosowaæ równie¿ inne metody leczenia (np. aferezê
LDL).
Egis

LIPEGIS: tabl. 10 mg - 90 szt.

Liprolog: inj. [roztw.] 100 j.m./ml - 1 fiol. 10 ml

Rx 100%

Rx 100%

100%

9,28
7,20
S(2)
bezp³.
100% 18,26
Rx R(1) 14,11
LisiHEXAL 20 mg: tabl. 20 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Lisinopril (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie nadciœnienia têtniczego samoistnego i naczyniowo-nerkowego, niezale¿nie od stopnia nadciœnienia. Lek mo¿e
byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami hipotensyjnymi. Zastoinowa niewydolnoœæ serca. Leczenie zastoinowej niewydolnoœci serca w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami moczopêdnymi nieoszczêdzaj¹cymi potasu i, w razie koniecznoœci, pochodnymi naparstnicy. Leczenie za pomoc¹ lizynoprylu nale¿y
rozpoczynaæ pod œcis³¹ kontrol¹ lekarsk¹ (w przypadku ciê¿kiej niewydolnoœci
kr¹¿enia - w warunkach szpitalnych). Ostry zawa³ serca. Œwie¿y zawa³ serca u pacjentów stabilnych hemodynamicznie bez wstrz¹su kardiogennego z ciœnieniem têtniczym krwi >100 mm Hg. Podawanie lizynoprylu mo¿na rozpocz¹æ w ci¹gu pierwszych 24 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u serca w celu zapobiegania wyst¹pieniu
póŸniejszej dysfunkcji lewej komory lub niewydolnoœci serca oraz poprawy ogólnej
prze¿ywalnoœci chorych. Pacjenci powinni otrzymywaæ w razie potrzeby zalecane
leczenie standardowe w postaci leków przeciwzakrzepowych, aspiryny i leków
b-adrenolitycznych. Mikroalbuminuria w przebiegu cukrzycy. Leczenie lizynoprylem
jest wskazane u chorych z prawid³owym ciœnieniem têtniczym krwi i cukrzyc¹ typu I
(tzw. insulinozale¿n¹) oraz u chorych z nadciœnieniem têtniczym i cukrzyc¹ typu II
(tzw. insulinoniezale¿n¹) i rozpoczynaj¹c¹ siê nefropati¹ cukrzycow¹ w celu zmniejSandoz GmbH
szenia wydalania bia³ka (albuminy) z moczem. (2) Pacjenci 75+

Rx R(1)

100%

13,61
9,46
S(2)
bezp³.
Lisinopril (1) W: Nadciœnienie têtnicze samoistne i naczyniowo-nerkowe, niezale¿nie od stopnia nasilenia. Lizynopryl mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami hipotensyjnymi. Zastoinowa niewydolnoœæ serca. Lizynopryl mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami moczopêdnymi nieoszczêdzaj¹cymi potasu oraz, w razie koniecznoœci, z pochodnymi naparstnicy.
Leczenie lizynoprylem nale¿y rozpoczynaæ pod œcis³¹ kontrol¹ lekarsk¹ (w przypadku ciê¿kiej niewydolnoœci kr¹¿enia w warunkach szpitalnych). Ostry zawa³ serca u
pacjentów stabilnych hemodynamicznie bez wstrz¹su kardiogennego, z ciœnieniem
têtniczym krwi wiêkszym ni¿ 100 mmHg. Podawanie lizynoprylu mo¿na rozpocz¹æ w
ci¹gu pierwszych 24 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u serca w celu zapobiegania
wyst¹pieniu póŸniejszej dysfunkcji lewej komory lub niewydolnoœci serca oraz poprawy ogólnej prze¿ywalnoœci chorych. Pacjenci powinni otrzymywaæ w razie potrzeby leki przeciwzakrzepowe, ASA i leki ß-adrenolityczne. Mikroalbuminuria w
przebiegu cukrzycy. Lizynopryl jest wskazany u chorych z prawid³owym ciœnieniem
têtniczym krwi i cukrzyc¹ insulinozale¿n¹ oraz u chorych z nadciœnieniem têtniczym
i cukrzyc¹ insulinoniezale¿n¹ oraz rozpoczynaj¹c¹ siê nefropati¹ cukrzycow¹ w celu zmniejszenia wydalania bia³ka (albuminy) z moczem. (2) Pacjenci 75+ Inpharm

LisiHEXAL 20 - (IR): tabl. 20 mg - 30 szt.

Rx R(1)

X
100% 195,16
(1)
C
bezp³.
Rx (2)
Liprolog: inj. [roztw.] 100 j.m./ml - 10 wk³. 3 ml
R
11,40
S(3)
bezp³.
Insulin lispro (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
100% 13,72
W: Leczenie cukrzycy u osób doros³ych i dzieci, które wymagaj¹ stosowania insuliRx R(1)
9,57
ny do utrzymania prawid³owej homeostazy glukozy. Preparat jest równie¿ wskazany LisiHEXAL 20 - (IR): tabl. 20 mg - 30 szt.
do wstêpnej stabilizacji cukrzycy.
Eli Lilly
S(2)
bezp³.
100% 101,11 Lisinopril (1) W: Nadciœnienie têtnicze samoistne i naczyniowo-nerkowe, niezale¿nie od stopnia nasilenia. Lizynopryl mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skoC(1)
bezp³. jarzeniu z innymi lekami hipotensyjnymi. Zastoinowa niewydolnoœæ serca. LizynoprLiprolog Junior KwikPen: inj. [roztw.] 100 j.m./ml
Rx (2)
- 5 wstrzyk. 3 ml
R
9,23 yl mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami moczopêdnymi niS(3)
bezp³. eoszczêdzaj¹cymi potasu oraz, w razie koniecznoœci, z pochodnymi naparstnicy.
Leczenie lizynoprylem nale¿y rozpoczynaæ pod œcis³¹ kontrol¹ lekarsk¹ (w przypadInsulin lispro (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
ku ciê¿kiej niewydolnoœci kr¹¿enia w warunkach szpitalnych). Ostry zawa³ serca u
W: Leczenie cukrzycy u osób doros³ych i dzieci, które wymagaj¹ stosowania insuli- pacjentów stabilnych hemodynamicznie bez wstrz¹su kardiogennego, z ciœnieniem
ny do utrzymania prawid³owej homeostazy glukozy. Preparat jest równie¿ wskazany têtniczym krwi wiêkszym ni¿ 100 mmHg. Podawanie lizynoprylu mo¿na rozpocz¹æ w
do wstêpnej stabilizacji cukrzycy.
Eli Lilly ci¹gu 1-szych 24 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u serca w celu zapobiegania wy100% 195,16 st¹pieniu póŸniejszej dysfunkcji lewej komory lub niewydolnoœci serca oraz poprawy
ogólnej prze¿ywalnoœci chorych. Pacjenci powinni otrzymywaæ w razie potrzeby leki
C(1)
bezp³. przeciwzakrzepowe, ASA i leki b-adrenolityczne. Mikroalbuminuria w przebiegu cuLiprolog KwikPen: inj. [roztw.] 200 j.m./ml
Rx (2)
- 5 wstrzyk. 3 ml
R
11,40 krzycy. Lizynopryl jest wskazany u chorych z prawid³owym ciœnieniem têtniczym
krwi i cukrzyc¹ insulinozale¿n¹ oraz u chorych z nadciœnieniem têtniczym i cukrzyc¹
S(3)
bezp³. insulinoniezale¿n¹ oraz rozpoczynaj¹c¹ siê nefropati¹ cukrzycow¹ w celu zmniejPharmaVitae
szenia wydalania bia³ka (albuminy) z moczem. (2) Pacjenci 75+
Insulin lispro (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy u osób doros³ych, które wymagaj¹ stosowania insuliny do
100% 13,67
utrzymania prawid³owej homeostazy glukozy. Lek est równie¿ wskazany do wstêpRx R(1)
9,52
nej stabilizacji cukrzycy.
Eli Lilly LisiHEXAL 20 - (IR): tabl. 20 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 14,27
Rx 30%(1) 11,69 Lisinopril (1) W: Nadciœnienie têtnicze samoistne i naczyniowo-nerkowe, niezalLiprox®: tabl. 20 mg - 28 szt.
e¿nie od stopnia nasilenia. Lizynopryl mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skoS(2)
bezp³. jarzeniu z innymi lekami hipotensyjnymi. Zastoinowa niewydolnoœæ serca. LizynoprLovastatin (1) W: W pierwotnej hipercholesterolemii (typu II a i II b), jednoczeœnie yl mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami moczopêdnymi niz odpowiedni¹ diet¹ w celu zmniejszenia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i choles- eoszczêdzaj¹cymi potasu oraz, w razie koniecznoœci, z pochodnymi naparstnicy.
terolu LDL u pacjentów, u których leczenie diet¹ lub innymi metodami nie by³o wy- Leczenie lizynoprylem nale¿y rozpoczynaæ pod œcis³¹ kontrol¹ lekarsk¹ (w przypadstarczaj¹co skuteczne, w mia¿d¿ycy têtnic wieñcowych u pacjentów ze zwiêkszo- ku ciê¿kiej niewydolnoœci kr¹¿enia w warunkach szpitalnych). Ostry zawa³ serca u
nym stê¿eniem cholesterolu w surowicy, u których stosowanie diety lub innych me- pacjentów stabilnych hemodynamicznie bez wstrz¹su kardiogennego, z ciœnieniem
tod nie by³o wystarczaj¹co skuteczne. Terapia lowastatyn¹ nie zwalnia z obowi¹zku têtniczym krwi wiêkszym ni¿ 100 mmHg. Podawanie lizynoprylu mo¿na rozpocz¹æ w
przestrzegania diety ubogiej w cholesterol. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterole- ci¹gu 1-szych 24 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u serca w celu zapobiegania wymia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyn- st¹pieniu póŸniejszej dysfunkcji lewej komory lub niewydolnoœci serca oraz poprawy
iowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: ogólnej prze¿ywalnoœci chorych. Pacjenci powinni otrzymywaæ w razie potrzeby leki
niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzy- przeciwzakrzepowe, ASA i leki b-adrenolityczne. Mikroalbuminuria w przebiegu cusz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyr- krzycy. Lizynopryl jest wskazany u chorych z prawid³owym ciœnieniem têtniczym
Biofarm krwi i cukrzyc¹ insulinozale¿n¹ oraz u chorych z nadciœnieniem têtniczym i cukrzyc¹
etrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+
insulinoniezale¿n¹ oraz rozpoczynaj¹c¹ siê nefropati¹ cukrzycow¹ w celu zmniej100% 13,49 szenia wydalania bia³ka (albuminy) z moczem. (2) Pacjenci 75+
Delfarma
Rx
Lirra: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
30%(1)
5,64 Lisinopril Genoptim: tabl. 5 mg - 28 szt.
Rx 100%
5,76
100% 25,74 Lisinopril Genoptim: tabl. 10 mg - 28 szt.
Rx 100%
7,20
Rx
Lirra: tabl. powl. 5 mg - 56 szt.
(1)
30%
10,03 Lisinopril
Synoptis Pharma
100% 37,51
100%
7,62
Rx
Lirra: tabl. powl. 5 mg - 84 szt.
30%(1) 13,94
Rx R(1)
Lisinoratio 5: tabl. 5 mg - 30 szt.
7,62
Levocetirizine dihydrochloride (1) W: Objawowe leczenie alergicznego zapal(2)
S
bezp³.
enia b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa) i pokrzywki. WP: Atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pa100% 11,84
cjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywRx R(1)
Lisinoratio 10: tabl. 10 mg - 30 szt.
9,76
k¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca
S(2)
bezp³.
¿ycia
Glenmark
100% 19,39
100%
4,65
Rx R(1) 15,24
Rx R(1)
LisiHEXAL 5 mg: tabl. 5 mg - 30 szt.
4,65 Lisinoratio 20: tabl. 20 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
S(2)
bezp³.
Lisinopril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego samoistnego i naczyniowo-nerkowego w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami obni¿aj¹cymi ciœnienie têtnicze. Leczenie niewydolnoœci serca w monoterapii lub w skojarzeniu z leka-

mi moczopêdnymi i w okreœlonych przypadkach z preparatami naparstnicy. Leczenie hemodynamicznie stabilnych pacjentów we wczesnej (24 h) fazie zawa³u serca w
celu zapobiegania rozwojowi dysfunkcji lewej komory i niewydolnoœci serca. Leczenie pacjentów z cukrzyc¹ z nadciœnieniem i cukrzyc¹ typu 2 oraz pocz¹tkow¹ nefroRatiopharm
pati¹. (2) Pacjenci 75+
100%

7,56
7,56
bezp³.
100% 12,06
Rx R(1) 10,34
Lisiprol®: tabl. 10 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 19,57
(1)
®
Rx R
Lisiprol : tabl. 20 mg - 28 szt.
15,69
S(2)
bezp³.
Lisinopril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Ostry zawa³ miêœnia sercowego. Krótkoterminowe (6 tyg.) leczenie
stabilnych hemodynamicznie pacjentów w ci¹gu 24 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u miêœnia serca. Leczenie choroby nerek u pacjentów z nadciœnieniem têtniczym i
cukrzyc¹ typu II z rozpoczynaj¹c¹ siê nefropati¹. (2) Pacjenci 75+
Gedeon Richter

Lisiprol®: tabl. 5 mg - 28 szt.

Rx R(1)
S(2)

100%

14,80
12,72
bezp³.
100% 20,48
Rx R(1) 16,60
Lisiprol® HCT: tabl. 20/25 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 21,79
Rx R(1) 17,64
Lisiprol® HCT: tabl. 20/12,5 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Lisinopril + Hydrochlorothiazide (1) W: Nadciœnienie têtnicze ³agodne do
umiarkowanego u pacjentów, u których leczenie poszczególnymi substancjami
czynnymi w takich samych dawkach, w oddzielnych produktach pozwoli³o na uzyskanie kontroli ciœnienia têtniczego. (2) Pacjenci 75+
Gedeon Richter

Lisiprol® HCT: tabl. 10/12,5 mg - 30 szt.

Rx R(1)
S(2)

100% 15,11
B(1)
bezp³.
Lithium carbonate (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
W: Wskazany w leczeniu epizodu maniakalnego w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych, w zapobieganiu nawrotom zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych
lub zmniejszaniu nasilenia i czêstotliwoœci kolejnych epizodów manii u chorych ze
stanami maniakalnymi w wywiadzie jak równie¿ w zapobieganiu wystêpowania epizodów depresji w zaburzeniach depresyjnych nawracaj¹cych.

Lithium carbonicum GSK: tabl. 250 mg - 60 szt. u Rx

GSK PSC Poland sp. z o.o.

Litocid®: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 680 mg - 100 szt.

Rx 100%

44,60

SD 100%

12,80

Potassium citrate

Litorsal: tabl. - 24 szt.

Labor

Glucose + Potassium + Ascorbic acid + Sodium

Livial®: tabl. 2,5 mg - 28 szt.

Natur Produkt

Rx 100%

Tibolone

49,99

Organon Polska

100% 2122,20
B(1)
bezp³.
L-carnitine (1) Program lekowy: leczenie uzupe³niaj¹ce L-karnityn¹ w wybranych
chorobach metabolicznych
Nutricia

L-karnityna: prosz. 1 g - 50 sasz.

Locatop®: krem 1 mg/ml - 1 tuba 30 g
Desonide

Loceryl®: lakier do paznokci leczniczy 50 mg/ml
- 1 but. 2,5 ml

Œ¯

Rx 100%

Rx 100% 121,99

Amorolfine hydrochloride

Locoid®: krem 1 mg/g - 1 tuba 15 g
Locoid®: roztw. na skórê 1 mg/ml - 1 but. 30 ml
Locoid® Crelo®: emulsja 1 mg/g - 1 but. 30 g
Locoid® Lipocream®: krem 1 mg/g - 1 tuba 15 g

Galderma

Rx
Rx
Rx
Rx

Hydrocortisone butyrate

Logest: tabl. powl. 0,02 mg+ 0,075 mg - 21 szt.

100%
100%
100%
100%

17,88
17,88
20,87
17,88

LEO Pharma

Rx 100%

39,53

Rx 100%

23,90

Ethinylestradiol + Gestodene

Lokren® 20: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.

32,00

Pierre Fabre Dermatologie

Bayer

Betaxolol hydrochloride

CHEPLAPHARM

Lomatuell Pro Opatrunek kontaktowy z warstw¹ WMo 100% 7,00
hydrokoloidow¹: opatrunek 10x10 cm - 1 szt.
30%(1)
2,30
Lomatuell Pro Opatrunek kontaktowy z warstw¹ WMo 100% 13,50
(1)
hydrokoloidow¹: opatrunek 10x20 cm - 1 szt.
30%
4,10
Emplastri hydrocolloidosa (1) Przewlek³e owrzodzenia

Lohmann & Rauscher

100% 43,89
30%(1) 14,76
100% 83,88
Rx
Lonamo: tabl. powl. 100 mg - 56 szt. NOWOŒÆ
30%(1) 25,61
Sitagliptin (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metformin¹: cukrzyca typu 2 u
pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w
monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c >7%
(przez co najmniej 3 miesi¹ce)
W: Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych z cukrzyc¹ typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii: w monoterapii: u pacjentów nieodpowiednio kontrolowanych wy³¹cznie diet¹ i æwiczeniami fizycznymi, u których stosowanie metforminy jest
niew³aœciwe z powodu przeciwwskazañ lub nietolerancji; w dwusk³adnikowej terapii
doustnej w skojarzeniu z: metformin¹ w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz
stosowanie jedynie metforminy nie zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli glikemii; pochodn¹ sulfonylomocznika w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie jedynie maks. tolerowanej dawki pochodnej sulfonylomocznika nie zapewniaj¹
odpowiedniej kontroli glikemii oraz w przypadku, gdy stosowanie metforminy jest niew³aœciwe z powodu przeciwwskazañ lub nietolerancji; agonist¹ receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów typu g (PPARg) (tj. tiazolidynedionem), jeœli

Lonamo: tabl. powl. 100 mg - 28 szt. NOWOŒÆ

Rx

LEKsykon - Receptariusz

Lonqu

zastosowanie agonisty receptora PPARg jest wskazane i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych w po³¹czeniu z agonist¹ receptora PPARg w monoterapii nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii; w trójsk³adnikowej terapii doustnej w skojarzeniu z:
pochodn¹ sulfonylomocznika i metformin¹, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz dwusk³adnikowa terapia tymi produktami leczniczymi nie zapewnia odpowiedniej kontroli
glikemii; agonist¹ receptora PPARg i metformin¹, kiedy zastosowanie agonisty receptora PPARg jest wskazane i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych oraz dwusk³adnikowa terapia tymi produktami leczniczymi nie zapewnia odpowiedniej kontroli
glikemii. Produkt jest tak¿e wskazany do stosowania jako lek uzupe³niaj¹cy w stosunku do insuliny (z metformin¹ lub bez), kiedy dieta i æwiczenia fizyczne w po³¹czeniu ze
sta³¹ dawk¹ insuliny nie zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli glikemii.
Egis

tLonquex: inj. [roztw.] 6 mg - 1 amp.-strzyk. 0,6 ml z Rx-z 100%
zabezp. ig³y
Lipegfilgrastim

X

Teva Pharmaceuticals Polska

100% 2405,19
B(1)
bezp³.
100% 7215,56
Rx-z (1)
tLonsurf: tabl. powl. 15 mg+ 6,14 mg - 60 szt. u
B
bezp³.
100% 3206,92
Rx-z (1)
tLonsurf: tabl. powl. 20 mg+ 8,19 mg - 20 szt. u
B
bezp³.
100% 9620,74
Rx-z (1)
tLonsurf: tabl. powl. 20 mg+ 8,19 mg - 60 szt. u
B
bezp³.
Trifluridine + Tipiracil hydrochloride (1) Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
W: Rak jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego, uprzednio leczonych lub u których
nie rozwa¿a siê zastosowania innych dostêpnych metod leczenia, tj. chemioterapii
opartej na fluoropirymidynie, oksaliplatynie i irynotekanie, terapii z zastosowaniem
leków anty-VEGF oraz leków anty-EGFR. Rak ¿o³¹dka. Produkt leczniczy jest
wskazany w monoterapii w leczeniu doros³ych pacjentów z przerzutowym rakiem
¿o³¹dka, w tym gruczolakorakiem po³¹czenia prze³ykowo-¿o³¹dkowego, uprzednio
leczonych co najmniej dwoma schematami leczenia ogólnoustrojowego zaawansowanej choroby.
Les Laboratoires Servier

tLonsurf: tabl. powl. 15 mg+ 6,14 mg - 20 szt. u

Rx-z

Loperamid WZF: tabl. 2 mg - 15 szt. u

Rx 100%

Lophlex: prosz. do przyg. zaw. doust. [smak neutralny]
- 30 sasz. 27,8 g (834 g)
Lophlex: prosz. do przyg. zaw. doust. [smak neutralny]
- 30 sasz. 28 g (840 g)
Lophlex: prosz. do przyg. zaw. doust. [smak owoców
leœnych] - 30 sasz. 27,8 g (834 g)
Lophlex: prosz. do przyg. zaw. doust. [smak owoców
leœnych] - 30 sasz. 28 g (840 g)
Lophlex: prosz. do przyg. zaw. doust. [smak
pomarañczowy] - 30 sasz. 27,8 g (834 g)
Lophlex: prosz. do przyg. zaw. doust. [smak
pomarañczowy] - 30 sasz. 28 g (840 g)

Œ¯ 100%

 Lorabex: tabl. 1 mg - 25 szt. ±
 Lorabex: tabl. 2,5 mg - 25 szt. ±

Rx 100%
Rx 100%

7,76
100%
7,55
(1)
Rx 50%
Loperamid WZF: tabl. 2 mg - 30 szt. u
3,78
S(2)
bezp³.
Loperamide hydrochloride (1) W: Lek jest wskazany w objawowym leczeniu
ostrej i przewlek³ej biegunki. U pacjentów z wytworzon¹ przetok¹ jelita krêtego lek
mo¿e byæ stosowany w celu zmniejszenia liczby i objêtoœci stolców oraz zwiêkszenia ich konsystencji. Lek jest wskazany do stosowania u doros³ych i dzieci w wieku 6
lat i powy¿ej. (2) Pacjenci 75+
Polfa Warszawa
X

100% 1008,03
Œ¯ (1)
R
3,20

Œ¯ 100%

X

100% 1008,03
Œ¯ (1)
R
3,20

Œ¯ 100%

X

100% 1008,03
Œ¯ (1)
R
3,20
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów
powy¿ej 8 roku ¿ycia
W: Do postêpowania dietetycznego w fenyloketonurii u dzieci w wieku powy¿ej 8 lat
i doros³ych.
Nutricia

Lorazepam

 Lorabex: inj. [roztw.] 4 mg/ml - 5 amp. 1 ml ±

Polpharma

Rx 100%

Lorazepam

 Lorafen®: dra¿. 1 mg - 25 szt.
 Lorafen®: dra¿. 2,5 mg - 25 szt.

16,50
17,23
44,71
Polpharma

Rx 100%
Rx 100%

Lorazepam

14,33
14,33

Polfa Tarchomin SA

100% 16,13
30%(1)
7,71
100% 30,50
Rx
Loratadyna Galena: tabl. 10 mg - 60 szt.
30%(1) 13,67
100% 44,64
Rx
Loratadyna Galena: tabl. 10 mg - 90 szt.
30%(1) 19,38
Loratadine (1) W: £agodzenie objawów sezonowego i ca³orocznego alergicznego
zapalenia b³ony œluzowej nosa. £agodzenie objawów przewlek³ej pokrzywki idiopatycznej. WP: Atopowe zapalenie skóry - u pacjentów powy¿ej 2 r¿.; alergia pokarmowa - u pacjentów powy¿ej 2 r¿.; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹
lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 2 r¿. Galena

Loratadyna Galena: tabl. 10 mg - 30 szt.

Rx

100% 16,46
30%(1)
8,04
100% 15,42
Rx
Loratan: syrop 5 mg/5 ml - 1 but. 125 ml
30%(1)
7,92
Loratadine (1) W: Objawowe leczenie alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa i przewlek³ej pokrzywki idiopatycznej. WP: Atopowe zapalenie skóry - u pacjentów powy¿ej 2 r¿.; alergia pokarmowa - u pacjentów powy¿ej 2 r¿.; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u
pacjentów powy¿ej 2 r¿.
Hasco-Lek SA

Loratan: kaps. miêkkie 10 mg - 30 szt.

Rx

 Lorazepam Orion: tabl. 1 mg - 30 szt.

Rx 100%

Lorazepam

Lorinden® A: maœæ (30 mg+ 0,2 mg)/g - 1 tuba 15 g
Flumetasone + Salicylic acid

16,42

Orion Corporation

Rx 100%

25,14

Bausch Health

Lorinden® C: maœæ (30 mg+ 0,2 mg)/g - 1 tuba 15 g
Flumetasone + Clioquinol

Rx 100%
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25,60 doros³ych z nadciœnieniem têtniczym i cukrzyc¹ typu 2, z bia³komoczem ³0,5 g/do-

Bausch Health bê, jako sk³adowa leczenia przeciwnadciœnieniowego. Leczenie przewlek³ej niewy-

dolnoœci serca u doros³ych pacjentów, jeœli leczenie inhibitorami enzymu konwertu26,52 j¹cego angiotensynê (ACE) nie jest w³aœciwe, z powodu wystêpowania z³ej toleranNeomycin + Flumetasone
Bausch Health cji, zw³aszcza kaszlu, lub przeciwwskazania. U pacjentów z niewydolnoœci¹ serca,
których stan zosta³ ustabilizowany podczas stosowania inhibitora ACE, nie nale¿y
100% 13,09 zmieniaæ leczenia na losartan. Frakcja wyrzutowa lewej komory serca u pacjentów
Rx 30%(1) 6,78 powinna wynosiæ £40%, a ich stan kliniczny powinien byæ ustabilizowany podczas
Lorista®: tabl. powl. 50 mg - 28 szt.
leczenia zgodnego ze standardami dla przewlek³ej niewydolnoœci serca. ZmniejszeS(2)
bezp³. nie ryzyka wyst¹pienia udaru mózgu u pacjentów doros³ych z nadciœnieniem têtni100% 25,60 czym i przerostem lewej komory serca potwierdzonym w EKG. WP: Nadciœnienie
têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; przewlek³a choroba nerek inRx 30%(1) 12,99 na ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkLorista®: tabl. powl. 50 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³. ach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Synoptis Pharma
100% 32,82
100% 14,05
Rx 30%(1) 13,90
Lorista®: tabl. powl. 50 mg - 84 szt.
Rx 30%(1) 7,30
S(2)
bezp³. Losartan Krka: tabl. powl. 50 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 25,31
Losartan potassium (1) W: Leczenie nadciœnienia samoistnego u doros³ych,
(1)
®
Rx 30% 12,70 dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat. Leczenie chorób nerek u doros³ych pacjentów z
Lorista : tabl. powl. 100 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³. nadciœnieniem têtniczym i cukrzyc¹ typu 2, z bia³komoczem ³0,5 g/dobê, jako sk³aRx 100% 15,93 dowa leczenia przeciwnadciœnieniowego. Leczenie przewlek³ej niewydolnoœci serca
Lorista®: tabl. powl. 25 mg - 28 szt.
(u pacjentów w wieku ³60 lat), gdy leczenie inhibitorami ACE nie jest w³aœciwe z
Losartan potassium (1) W: Leczenie pierwotnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych powodu z³ej tolerancji, zw³aszcza kaszlu lub przeciwwskazania. U pacjentów z nieworaz dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat. Leczenie chorób nerek u pacjentów doros³ych z ydolnoœci¹ serca, których stan zosta³ ustabilizowany podczas stosowania inhibitora
nadciœnieniem têtniczym i cukrzyc¹ typu 2. z bia³komoczem ³0,5 g/dobê, jako sk³adowa ACE, nie nale¿y zmieniaæ leczenia na losartan. Frakcja wyrzutowa lewej komory
leczenia przeciwnadciœnieniowego. Leczenie przewlek³ej niewydolnoœci serca (u doro- serca u pacjentów powinna wynosiæ £40%, a ich stan powinien byæ ustabilizowany
s³ych pacjentów), gdy leczenie inhibitorami enzymu konwertuj¹cego angiotensynê (ACE) podczas leczenia przewlek³ej niewydolnoœci serca. Zmniejszenie ryzyka wyst¹pienie jest w³aœciwe z powodu wystêpowania z³ej tolerancji, zw³aszcza kaszlu, lub przeciww- nia udaru mózgu u doros³ych pacjentów z nadciœnieniem têtniczym i przerostem leskazania. U pacjentów z niewydolnoœci¹ serca, których stan zosta³ ustabilizowany pod- wej komory serca potwierdzonym w EKG.. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okczas stosowania inhibitora ACE, nie nale¿y zmieniaæ leczenia na losartan. Frakcja wyrzut- reœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w
owa lewej komory serca u pacjentów powinna wynosiæ £40%, a ich stan kliniczny powin- ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreien byæ ustabilizowany podczas leczenia zgodnego ze standardami dla przewlek³ej niewy- œlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Krka
dolnoœci serca. Zmniejszenie ryzyka udaru mózgu u pacjentów doros³ych z nadciœnieniem
Rx 100%
têtniczym i przerostem lewej komory serca potwierdzonym w EKG. WP: Nadciœnienie Losartanum 123ratio: tabl. powl. 50 mg - 30 szt.
X
têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; przewlek³a choroba nerek inna ni¿ Losartan potassium
123ratio Sp. z o.o.
okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿
100% 13,29
Krka
okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
®
Rx 30%(1) 6,98
100% 13,09 Losartic : tabl. powl. 50 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Rx 30%(1) 6,78
Lorista® H: tabl. powl. 50/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³. Losartan potassium (1) W: Leczenie pierwotnego nadciœnienia têtniczego. Leczenie chorób nerek u pacjentów z nadciœnieniem têtniczym i cukrzyc¹ typu 2 z
100% 25,60 bia³komoczem ³0,5 g/dobê jako sk³adowa leczenia przeciwnadciœnieniowego. LeRx 30%(1) 12,99 czenie przewlek³ej niewydolnoœci serca (u pacjentów w wieku ³60 lat), gdy leczenie
Lorista® H: tabl. powl. 50/12,5 mg - 56 szt.
inhibitorami ACE nie wydaje siê odpowiednie z powodu niezgodnoœci, zw³aszcza
S(2)
bezp³. kaszlu, lub przeciwwskazania. U pacjentów z niewydolnoœci¹ serca, których stan
100% 37,60 zosta³ ustabilizowany inhibitorem ACE, nie nale¿y zmieniaæ terapii na losartan.
wyrzutowa lewej komory serca u pacjentów powinna wynosiæ £40%, a ich
Rx 30%(1) 18,68 Frakcja
Lorista® H: tabl. powl. 50/12,5 mg - 84 szt.
stan powinien byæ ustabilizowany podczas leczenia przewlek³ej niewydolnoœci serS(2)
bezp³. ca. W celu zmniejszenia ryzyka wyst¹pienia udaru mózgu u pacjentów z nadciœnie100% 25,31 niem têtniczym i przerostem lewej komory serca potwierdzonym w EKG. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; przewlek³a choroRx 30%(1) 12,70 ba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w
Lorista® HD: tabl. powl. 100/25 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³. przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Teva Pharmaceuticals Polska
100% 25,46
®: kaps. 20 mg - 7 szt.
Rx 100% 38,75
Losec
(1)
®
Rx 30% 12,85
Lorista HL: tabl. powl. 100/12,5 mg - 28 szt.
Rx 100% 33,50
Losec®: kaps. 20 mg - 14 szt.
S(2)
bezp³.
Omeprazole
AstraZeneca
Losartan potassium + Hydrochlorothiazide (1) W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu nadciœnienia têtniczego pierwotnego u pacjentów, u których ci- tLosmina: inj. [roztw.] 20 mg/0,2 ml - 10 amp.-strzyk. Rx 100% 40,56
œnienie têtnicze krwi nie jest odpowiednio kontrolowane przy u¿yciu losartanu lub
tLosmina: inj. [roztw.] 40 mg/0,4 ml - 10 amp.-strzyk. Rx 100% 77,16
Krka
hydrochlorotiazydu stosowanych w monoterapii. (2) Pacjenci 75+
tLosmina: inj. [roztw.] 60 mg/0,6 ml - 10 amp.-strzyk. Rx 100% 112,33
100% 17126,18
Rx-z (1)
tLorviqua: tabl. powl. 25 mg - 90 szt. u
tLosmina: inj. [roztw.] 80 mg/0,8 ml - 10 amp.-strzyk. Rx 100% 146,93
B
bezp³.
Rx 100% 181,24
tLosmina: inj. [roztw.] 100 mg/ml - 10 amp.-strzyk.
100% 22834,91
Enoxaparin sodium
Laboratorios Farmaceuticos ROVI
Rx-z (1)
tLorviqua: tabl. powl. 100 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
Lotemax® 0,5%: krople do oczu [zaw.] 5 mg/ml (0,5%) Rx 100% 40,50
Lorlatinib (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
W: Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów - 1 but. 5 ml
Dr. Mann Pharma
z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP) z obecnoœci¹ re- Loteprednol
aran¿acji genu kinazy ch³oniaka anaplastycznego (ang. ALK), u których dosz³o do
100% 14,63
progresji choroby: po leczeniu alektynibem lub cerytynibem jako pierwszej terapii inRx R(1) 14,55
hibitorem kinazy tyrozynowej ALK (ang. TKI); lub po leczeniu kryzotynibem oraz Lotensin®: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u
przynajmniej jednyminhibitorem kinazy tyrozynowej ALK.
Pfizer
S(2)
bezp³.
100% 14,85
100% 20,28
Rx 30%(1) 8,10 Lotensin®: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
Rx R(1) 17,70
Losacor: tabl. 50 mg - 30 szt.
S(2)
S(2)
bezp³.
bezp³.
Losartan potassium (1) W: Leczenie pierwotnego nadciœnienia têtniczego u osób
100% 29,61
doros³ych oraz u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat. Leczenie chorób nerek u pa(1)
®
Rx R
24,44
cjentów doros³ych z nadciœnieniem têtniczym i cukrzyc¹ typu 2 z bia³komoczem Lotensin : tabl. powl. 20 mg - 28 szt. u
S(2)
³0,5 g/dobê jako sk³adowa leczenia przeciwnadciœnieniowego. Leczenie przewlebezp³.
k³ej niewydolnoœci serca u pacjentów doros³ych, gdy leczenie inhibitorami ACE nie Benazepril hydrochloride (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego, leczenie
jest w³aœciwe z powodu wystêpowania z³ej tolerancji, zw³aszcza kaszlu, lub przeciw- wspomagaj¹ce w zastoinowej niewydolnoœci serca (klasy II-IV wg NYHA). Tabletki
wskazania. U pacjentów z niewydolnoœci¹ serca, których stan zosta³ ustabilizowany 10 mg ponadto w postêpuj¹cej przewlek³ej niewydolnoœci nerek (klirens kreatyniny
podczas stosowania inhibitora ACE, nie nale¿y zmieniaæ leczenia na losartan. Frak- 30-60 ml/min.). WP: Leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
cja wyrzutowa lewej komory serca u pacjentów powinna wynosiæ £40%, a ich stan
Mylan Healthcare
kliniczny powinien byæ ustabilizowany podczas leczenia zgodnego ze standardami
Rx 100% 23,99
dla przewlek³ej niewydolnoœci serca. Zmniejszenie ryzyka wyst¹pienia udaru mózgu Lotriderm: krem (0,64 mg+ 10 mg)/g - 1 tuba 15 g
u pacjentów doros³ych z nadciœnieniem têtniczym i przerostem lewej komory serca Clotrimazole + Betamethasone dipropionate
Organon Polska
potwierdzonym w EKG. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u
100% 14,67
dzieci do 18 r¿.; przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do
18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u Lovasterol: tabl. 20 mg - 28 szt. u
Rx 30%(1) 12,09
dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Biofarm
S(2)
bezp³.
Rx 100%
Losacor HCT: tabl. powl. 50/12,5 mg - 28 szt.
X Lovastatin (1) W: Leczenie pierwotnej hipercholesterolemii (hiperlipoproteinemia
Losartan potassium + Hydrochlorothiazide
Biofarm typu IIa i IIb) u pacjentów, u których dieta z ograniczon¹ iloœci¹ nasyconych t³uszczów i cholesterolu oraz inne niefarmakologiczne metody leczenia, nie by³y skuteczne.
Rx 100%
Losagen: tabl. powl. 50 mg - 28 szt.
9,37 Spowolnienie rozwoju mia¿d¿ycy naczyñ wieñcowych u pacjentów z chorob¹ wieñLosartan potassium
Generics cow¹ w kompleksowym leczeniu zmierzaj¹cym do zmniejszenia stê¿enia ca³kowitego cholesterolu i cholesterolu-LDL. Produkt leczniczy nale¿y stosowaæ z zachowa100%
8,19 niem diety. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18
Rx 30%(1) 2,46 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczLosartan Genoptim: tabl. powl. 50 mg - 28 szt.
noœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespoS(2)
bezp³. ³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub
Rx 100%
Losartan Genoptim: tabl. powl. 100 mg - 28 szt.
X niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przePolpharma
Losartan potassium (1) W: Leczenie pierwotnego nadciœnienia têtniczego u do- szczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+
ros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat. Leczenie chorób nerek u pacjentów

Lorinden® N: krem (0,2 mg+ 5 mg)/g - 1 op. 15 g

Rx 100%
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Lovastin®: tabl. 20 mg - 28 szt.
Lovastatin

LEKsykon - Receptariusz

Lovas

Rx 100%

17,91 aceutyków

w¹) po ukoñczeniu chemioterapii pierwszego rzutu opartej na zwi¹zkach platyny;

Gedeon Richter W: Produkt leczniczy jest przeznaczony do leczenia nieoperacyjnych lub z przerzut- leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z platynowra¿liwym nawrotowym ra-

ami, postêpuj¹cych, dobrze zró¿nicowanych (G1 i G2) guzów neuroendokrynnych kiem jajnika o niskim stopniu zró¿nicowania (ang. high grade), rakiem jajowodu lub
100% 14,38 trzustki i przewodu pokarmowego (ang. gastroenteropancreatic neuroendocrine tu- pierwotnym rakiem otrzewnej, u których uzyskano odpowiedŸ (ca³kowit¹ lub czêœu doros³ych.
ciow¹) na chemioterapiê opart¹ na zwi¹zkach platyny. Produkt w skojarzeniu z be(1)
®
Rx 30%
Lozap 50: tabl. powl. 50 mg - 30 szt.
7,63 mors, GEP-NETs) z ekspresj¹ receptorów somatostatyny
Advanced Accelerator Application wacyzumabem jest wskazany w: leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z
S(2)
bezp³.
100% 28,58 zaawansowanym (w stopniu III i IV wg klasyfikacji FIGO) nab³onkowym rakiem jajnika o wysokim stopniu z³oœliwoœci (ang. high grade), rakiem jajowodu lub pierwotnym
Losartan potassium (1) W: Leczenie pierwotnego nadciœnienia têtniczego u do®: tabl. dopochwowa 50 mg - 30 szt.
Rx
R(1)
Luteina
5,85 rakiem otrzewnej, u których uzyskano odpowiedŸ (ca³kowit¹ lub czêœciow¹) po
ros³ych oraz u dzieci i m³odzie¿y 6-18 lat. Leczenie chorób nerek u doros³ych pacjentów z nadciœnieniem têtniczym i cukrzyc¹ typu 2 z bia³komoczem ³0,5 g/dobê
C(2)
bezp³. ukoñczeniu chemioterapii pierwszego rzutu opartej na zwi¹zkach platyny w skojarjako sk³adowa leczenia przeciwnadciœnieniowego. Leczenie przewlek³ej niewydol- Progesterone (1) W: Stany niedoboru endogennego progesteronu pod postaci¹ zeniu z bewacyzumabem i u których nowotwór z³oœliwy charakteryzuje siê zaburzenoœci serca u doros³ych pacjentów, gdy leczenie inhibitorami ACE nie wydaje siê zaburzeñ cyklu miesi¹czkowego, bolesnego miesi¹czkowania, cykli bezowulacyj- niami procesu rekombinacji homologicznej (ang. HRD), definiowanymi na
byæ odpowiednie z powodu niezgodnoœci, zw³aszcza kaszlu, lub przeciwwskazania. nych, zespo³u napiêcia przedmiesi¹czkowego, czynnoœciowych krwawieñ maciczn- podstawie obecnoœci mutacji BRCA1/2 i/lub niestabilnoœci genomu. Rak piersi. ProU pacjentów z niewydolnoœci¹ serca, których stan zosta³ ustabilizowany inhibitorem ych. Endometrioza. Zap³odnienie in vitro. Niep³odnoœæ zwi¹zana z niedomog¹ lutea- dukt jest wskazany do stosowania w monoterapii w leczeniu doros³ych pacjentów z
ACE, nie nale¿y zmieniaæ terapii na losartan. Frakcja wyrzutowa lewej komory serca ln¹. Poronienia nawykowe i zagra¿aj¹ce na tle niedoboru progesteronu. Niewydol- dziedzicznymi mutacjami BRCA1/2, u których wystêpuje HER2-ujemny miejscowo
u pacjentów powinna wynosiæ £40%, a ich stan powinien byæ klinicznie stabilny i na noœæ fazy lutealnej okresu przedmenopauzalnego. Hormonalna terapia zastêpcza. zaawansowany lub rozsiany rak piersi. Pacjenci powinni wczeœniej otrzymaæ terapiê
ustalonym schemacie leczenia przewlek³ej niewydolnoœci serca. W celu zmniejsze- (Progesteron jest stosowany u kobiet po menopauzie z zachowan¹ macic¹, otrzym- antracyklin¹ i taksanem w ramach leczenia (neo)adjuwantowego lub z powodu chonia ryzyka wyst¹pienia udaru mózgu u doros³ych pacjentów z nadciœnieniem têtni- uj¹cych hormonalna terapiê zastêpcz¹, celem ochrony endometrium). WP: Profil- roby rozsianej, chyba ¿e pacjenci nie kwalifikowali siê do takich terapii. U pacjentów
czym i przerostem lewej komory serca potwierdzonym w EKG. WP: Nadciœnienie aktyka i leczenie ci¹¿y zagro¿onej porodem przedwczesnym (2) Kobiety w ci¹¿y z rakiem piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalnych (HR-dodatni) powinna równie¿ wyst¹piæ progresja podczas lub po wczeœniejszej terapii hormonalnej lub nie
têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; przewlek³a choroba nerek inAdamed
mo¿na u tych pacjentów zastosowaæ terapii hormonalnej. Gruczolakorak trzustki.
na ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadk100% 54,39 Produkt jest wskazany do stosowania w monoterapii w leczeniu podtrzymuj¹cym
ach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Zentiva
doros³ych pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki z obecnoœci¹ dzie(1)
®: tabl. dopochwowa 100 mg - 30 szt.
Rx
R
Luteina
6,09
100% 14,38
dzicznych mutacji BRCA1/2, u których nie wyst¹pi³a progresja choroby po leczeniu
C(2)
bezp³. zwi¹zkami platyny przez co najmniej 16 tyg. w ramach pierwszej linii chemioterapii.
Rx 30%(1) 7,63
Lozap® HCT: tabl. powl. 50/12,5 mg - 30 szt.
100% 103,75 Rak gruczo³u krokowego. Produkt jest wskazany do stosowania w monoterapii w leS(2)
bezp³.
czeniu doros³ych pacjentów z przerzutowym, opornym na kastracjê rakiem gruczo³u
Rx R(1)
7,13 krokowego z obecnoœci¹ mutacji BRCA1/2 (dziedzicznych i/lub somatycznych), u
Losartan potassium + Hydrochlorothiazide (1) W: Lek jest wskazany w le- Luteina®: tabl. dopochwowa 100 mg - 60 szt.
czeniu pierwotnego nadciœnienia têtniczego u pacjentów, których ciœnienie krwi nie
C(2)
bezp³. których po wczeœniej zastosowanej terapii z u¿yciem nowego leku o dzia³aniu horjest wystarczaj¹co kontrolowane podczas monoterapii losartanem lub hydrochloromonalnym wyst¹pi³a progresja choroby.
AstraZeneca
100% 103,73
tiazydem. (2) Pacjenci 75+
Zentiva
Rx-z 100%
X
®: tabl. dopochwowa 200 mg - 30 szt.
Rx R(1)
Luteina
7,11 tLynparza: kaps. twarde 50 mg - 448 szt. u
100% 2956,34
Olaparib
AstraZeneca
Rx-z (1)
Lucentis®: inj. [roztw.] 10 mg/ml - 1 fiol. 0,23 ml
C(2)
bezp³.
B
bezp³.
100% 14,95
Progesterone (1) W: Wskazania do refundacji. Dawka 100 mg. Produkt lecznicRanibizumab (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci zy jest wskazany: w stanach niedoboru endogennego progesteronu pod postaci¹
Rx R(1)
Lyrica®: kaps. twarde 75 mg - 14 szt. u
5,42
zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD)
zaburzeñ cyklu miesi¹czkowego, bolesnego miesi¹czkowania, cykli bezowulacyjW: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych w: leczeniu neowa- nych, zespo³u napiêcia przedmiesi¹czkowego i czynnoœciowych krwawieñ macicznS(2)
bezp³.
skularnej (wysiêkowej) postaci zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (ang. ych. W leczeniu endometriozy. W programach zap³odnienia in vitro. W leczeniu nie100% 50,90
AMD); leczeniu zaburzeñ widzenia spowodowanych cukrzycowym obrzêkiem plam- p³odnoœci zwi¹zanej z niedomog¹ lutealn¹. W leczeniu poronieñ nawykowych i zaRx R(1)
ki (ang. DME); leczeniu zaburzeñ widzenia spowodowanych obrzêkiem plamki wtór- gra¿aj¹cych. W leczeniu niewydolnoœci fazy lutealnej okresu przedmenopauzalne- Lyrica®: kaps. twarde 75 mg - 56 szt. u
3,20
nym do niedro¿noœci naczyñ ¿ylnych siatkówki (ang. RVO) tj. zakrzepie ¿y³y go. W ramach hormonalnej terapii zastêpczej, u kobiet po menopauzie z zachowan¹
S(2)
bezp³.
œrodkowej siatkówki (ang. CRVO) lub jej ga³êzi (ang. BRVO); leczeniu zaburzeñ wi- macic¹, celem ochrony endometrium. Dawka 200 mg. Luteina jest wskazana w pro100% 25,37
dzenia spowodowanych neowaskularyzacj¹ podsiatkówkow¹ (ang. CNV) wtórn¹ do gramach zap³odnienia in vitro. Zapobieganie rozrostom endometrium u kobiet przyjpatologicznej krótkowzrocznoœci (ang. PM). Produkt leczniczy jest wskazany do sto- muj¹cych estrogeny (np. w HTZ). Wskazania z ChPL. Dawka 100 mg. Produkt Lyrica®: kaps. twarde 150 mg - 14 szt. u
Rx R(1)
3,20
sowania u wczeœniaków w leczeniu retinopatii wczeœniaków (ang. ROP) w strefie I leczniczy jest wskazany: w stanach niedoboru endogennego progesteronu pod poS(2)
bezp³.
(stadium 1+, 2+, 3 lub 3+), w strefie II (stadium 3+) lub agresywnej tylnej postaci staci¹ zaburzeñ cyklu miesi¹czkowego, bolesnego miesi¹czkowania, cykli bezowulROP (ang. aggressive posterior ROP, AP-ROP).
Novartis Europharm Limited acyjnych, zespo³u napiêcia przedmiesi¹czkowego i czynnoœciowych krwawieñ ma100% 101,31
Rx R(1)
3,20
Rx 100% 13,97 cicznych; w leczeniu endometriozy; w programach zap³odnienia in vitro; w leczeniu Lyrica®: kaps. twarde 150 mg - 56 szt. u
Lucetam®: tabl. powl. 400 mg - 60 szt. u
niep³odnoœci
zwi¹zanej
z
niedomog¹
lutealn¹;
w
leczeniu
poronieñ
nawykowych
i
S(2)
bezp³.
Rx 100% 18,21 zagra¿aj¹cych; w leczeniu niewydolnoœci fazy lutealnej okresu przedmenopauzalLucetam®: tabl. powl. 800 mg - 30 szt. u
Rx 100% 22,42 nego; w ramach hormonalnej terapii zastêpczej, u kobiet po menopauzie z zachow- Pregabalin (1) Leczenie doros³ych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodoLucetam®: tabl. powl. 800 mg - 60 szt. u
macic¹, celem ochrony endometrium; w zapobieganiu porodom przedwczes- wanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci
Rx 100% 20,12 an¹
Lucetam®: tabl. powl. 1200 mg - 20 szt. u
nym u kobiet w ci¹¿y pojedynczej, z krótk¹ szyjk¹ macicy (w badaniu ultrasonogra- 75+
®
Rx 100% 28,26 ficznym, szyjka macicy w po³owie II trymestru £25 mm) i/lub ze spontanicznymi po- W: Ból neuropatyczny. Lek jest wskazany w leczeniu bólu neuropatycznego pochoLucetam : tabl. powl. 1200 mg - 60 szt. u
dzenia obwodowego i oœrodkowego u osób doros³ych. Padaczka. Lek jest wskazaPiracetam
Egis rodami przedwczesnymi w wywiadzie. Dawka 200 mg. Produkt leczniczy jest wskazany: w programach zap³odnienia in vitro; zapobieganie rozrostom endometrium u ny w leczeniu skojarzonym napadów czêœciowych u doros³ych, które s¹ lub nie s¹
wtórnie uogólnione. Uogólnione zaburzenia lêkowe. Lek jest wskazany w leczeniu
Lucrin® Depot: inj. dom./podsk. [liof. do przyg. zaw.]
kobiet
przyjmuj¹cych
estrogeny
(np.
w
hormonalnej
terapii
zastêpczej);
w
zapobieRx 100%
X
Upjohn EESV
3,75 mg - 1 fiol.+ rozp.+ zestaw do inj. u
ganiu porodom przedwczesnym u kobiet w ci¹¿y pojedynczej, z krótk¹ szyjk¹ maci- uogólnionych zaburzeñ lêkowych (ang. GAD) u osób doros³ych.
cy
(w
badaniu
ultrasonograficznym,
szyjka
macicy
w
po³owie
II
trymestru
£25
mm)
®
Lucrin Depot: inj. dom./podsk. [liof. do przyg. zaw.]
100%
50,90
Rx 100%
X i/lub ze spontanicznymi porodami przedwczesnymi w wywiadzie. WP: Profilaktyka
11,25 mg - 1 fiol.+ rozp.+ zestaw do inj. u
Rx R(1)
3,20
i leczenie ci¹¿y zagro¿onej porodem przedwczesnym (2) Kobiety w ci¹¿y Adamed Lyrica® (IR): kaps. twarde 75 mg - 56 szt. u
Leuprorelin acetate
AbbVie Polska
S(2)
bezp³.
100%
14,70
Rx 100% 46,14
Ludiomil®: tabl. powl. 75 mg - 20 szt.
100% 101,17
Luteina® 50: tabl. podjêzykowe 50 mg - 30 szt. (blistry) Rx R(1) 10,12
Maprotiline hydrochloride
Symphar
®
Rx R(1)
3,20
C(2)
bezp³. Lyrica (IR): kaps. twarde 150 mg - 56 szt. u
Rx 100% 50,00
Luivac: tabl. 3 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Luteina® 50: tabl. podjêzykowe 50 mg
Rx 100% 14,70 Pregabalin (1) Leczenie doros³ych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodoBacterial lysate
Alvogen
- 30 szt. (pojemnik)
wanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci
Lumigan®: krople do oczu [roztw.] 0,1 mg/ml
Progesterone (1) W: Zaburzenia miesi¹czkowania spowodowane niedoborem enRx 100%
X dogennego progesteronu; wtórny brak miesi¹czki; zespó³ napiêcia przedmiesi¹cz- 75+
- 1 op. 3 ml
W: Ból neuropatyczny. Lek jest wskazany w leczeniu bólu neuropatycznego pocho100% 38,73 kowego; czynnoœciowe krwawienia z dróg rodnych; niewydolnoœæ cia³ka ¿ó³tego; cy- dzenia obwodowego i oœrodkowego u osób doros³ych. Padaczka. Lek jest wskazakle bezowulacyjne; wspomagaj¹co w leczeniu bezp³odnoœci np. w zap³odnieniu in
Lumigan®: krople do oczu [roztw.] 0,3 mg/ml
Rx R(1)
6,53 vitro i innych technikach wspomaganego rozrodu (ART); poronienia nawykowe i za- ny w leczeniu skojarzonym napadów czêœciowych u doros³ych, które s¹ lub nie s¹
- 1 op. 3 ml
wtórnie uogólnione. Uogólnione zaburzenia lêkowe. Lek jest wskazany w leczeniu
S(2)
bezp³. gra¿aj¹ce z powodu niedoboru endogennego progesteronu; zapobieganie rozros- uogólnionych zaburzeñ lêkowych (ang. GAD) u osób doros³ych.
Delfarma
tom endometrium u kobiet przyjmuj¹cych estrogeny (np. w hormonalnej terapii zaBimatoprost (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
stêpczej). (2) Kobiety w ci¹¿y
Adamed
100% 101,61
W: Obni¿anie podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego w przewlek³ej jaskrze
Rx R(1)
3,20
Rx 100% 34,00 Lyrica® (IR): kaps. twarde 150 mg - 56 szt. u
otwartego k¹ta i nadciœnieniu wewn¹trzga³kowym u osób doros³ych (w monoterapii Lutenyl®: tabl. 5 mg - 10 szt.
lub jako leczenie wspomagaj¹ce podczas stosowania leków b-adrenolitycznych). Nomegestrol acetate
Theramex Ireland Limited
S(2)
bezp³.
Allergan
Rx 100% 220,00 Pregabalin (1) Leczenie doros³ych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodoLutinus: tabl. dopochwowa 100 mg - 21 szt.
100%
6,27
wanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci
Progesterone
Ferring 75+
(1)
Rx R
3,20
 Luminalum: tabl. 100 mg - 10 szt. ±
Rx
100% 59,01 W: Ból neuropatyczny. Lek jest wskazany w leczeniu bólu neuropatycznego poLuttagen:
kaps.
miêkkie
100
mg
30
szt.
u
(2)
S
bezp³.
chodzenia obwodowego i oœrodkowego u osób doros³ych. Padaczka. Lek jest
Rx 100% 57,70 wskazany w leczeniu skojarzonym napadów czêœciowych u doros³ych, które s¹ lub
Luttagen: kaps. miêkkie 200 mg - 15 szt. u
Phenobarbital (1) Padaczka (2) Pacjenci 75+
Progesterone
Exeltis
Poland
Sp.
z
o.o.
nie
s¹ wtórnie uogólnione. Uogólnione zaburzenia lêkowe. Lek jest wskazany w
W: Leczenie uogólnionych napadów padaczkowych toniczno-klonicznych i napaleczeniu uogólnionych zaburzeñ lêkowych (ang. GAD) u osób doros³ych. Inpharm
dów czêœciowych prostych, w szczególnoœci padaczki lekoopornej. Produkt lecznic100% 23,11
Hasco-Lek SA
zy nie jest wskazany do stosowania u dzieci.
100% 2795,31
Rx R(1)
Luxfen: krople do oczu 2 mg/ml - 1 but. 5 ml u
3,20 Lysodren: tabl. 500 mg - 100 szt.
Rx-z (1)
Rx 100%
4,99
B
 Luminalum Unia: tabl. 15 mg - 10 szt. ±
bezp³.
S(2)
bezp³.
100%
6,33 Brimonidine tartate (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
Mitotane (1) Chemioterapia ICD-10: C.43.
Rx R(1)
3,26 W: Obni¿enie podwy¿szonego ciœnienia œródga³kowego (CŒG) u pacjentów z jaskr¹ W: Leczenie objawowe zaawansowanego raka kory nadnerczy (nieoperacyjnego, z
 Luminalum Unia: tabl. 100 mg - 10 szt. ±
przerzutami lub wznow¹ nowotworow¹). Dzia³anie produktu w niewydzielaj¹cym raS(2)
bezp³. z otwartym k¹tem przes¹czania lub nadciœnieniem ocznym. W monoterapii u pacje- ku kory nadnerczy nie zosta³o ustalone.
Laboratoire HRA-Pharma
ntów, u których miejscowe stosowanie b-adrenolityków jest przeciwwskazane. W lePhenobarbital (1) Padaczka (2) Pacjenci 75+
czeniu skojarzonym z innymi lekami obni¿aj¹cymi CŒG, je¿eli redukcja ciœnienia z
100% 2309,62
W: Padaczka - napady czêœciowe i uogólnione toniczno-kloniczne.
Unia u¿yciem tych leków jest niewystarczaj¹ca.
Bausch Health MabThera®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 100 mg/10 ml
Rx-z B(1) bezp³.
- 2 fiol. 10 ml
Rx 100%
Lustork: tabl. dopochwowa 50 mg - 30 szt. u
X
11115,4
B(2)
100%
bezp³.
7
Rx 100%
Lustork: tabl. dopochwowa 50 mg - 60 szt. u
X Lynparza: tabl. powl. 100 mg - 56 szt. u
Rx-z
100% 5775,58
(1)
B
bezp³. MabThera®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 500 mg/50 ml
Rx 100% 68,50
Lustork: tabl. dopochwowa 100 mg - 30 szt. u
Rx-z B(1) bezp³.
Rx 100%
Lustork: tabl. dopochwowa 100 mg - 60 szt. u
X
100% 11115,4 - 1 fiol. 50 ml
B(2)
bezp³.
7
Rx-z
Rx 100%
Lustork: tabl. dopochwowa 200 mg - 30 szt. u
X Lynparza: tabl. powl. 150 mg - 56 szt. u
Rituximab (1) Program lekowy: leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatoœci z zaB(1)
bezp³.
Rx 100%
Lustork: tabl. dopochwowa 200 mg - 60 szt. u
X
paleniem naczyñ (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyñ (MPA), Program leOlaparib (1) Program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika, kowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego
Progesterone
Adamed
Program lekowy: leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (2) Chemioterapia ICD-10: C.51.
Lutathera: inf.[roztw.] 370 MBq/ml - 1 fiol. 20,5 - 25 Rx-z 100% 96390,00 W: Rak jajnika. Produkt jest wskazany do stosowania w monoterapii w: leczeniu W: Produkt leczniczy stosuje siê u doros³ych w nastêpuj¹cych wskazaniach: ch³opodtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z zaawansowanym (w stopniu III i IV wg klaml
B(1)
bezp³. syfikacji FIGO) nab³onkowym rakiem jajnika o niskim stopniu zró¿nicowania, rakiem niaki nieziarnicze (NHL): preparat jest wskazany w leczeniu wczeœniej nieleczonych
Lutetium (177Lu) oxodotreotide (1) Program lekowy: leczenie pacjentów z no- jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej z obecnoœci¹ mutacji BRCA1/2 (dzie- chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawansowotworami neuroendokrynnymi uk³adu pokarmowego z zastosowaniem radiofarm- dzicznej i/lub somatycznej), u których uzyskano odpowiedŸ (ca³kowit¹ lub czêœcio- wania w skojarzeniu z chemioterapi¹. Preparat jest wskazany w leczeniu podtrzym-
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uj¹cym chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe, u których uzyskano odpowiedŸ
na leczenie indukcyjne. Preparat w monoterapii jest wskazany w leczeniu chorych
na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawansowania w
przypadku opornoœci na chemioterapiê lub w przypadku drugiej lub kolejnej wznowy
po chemioterapii. Preparat jest wskazany w leczeniu chorych na ch³oniaki nieziarnicze rozlane z du¿ych komórek B, z dodatnim antygenem CD20, w skojarzeniu z
chemioterapi¹ wg schematu CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna,
prednizolon). Przewlek³a bia³aczka limfocytowa (PBL): preparat w skojarzeniu z
chemioterapi¹ jest wskazany u chorych z PBL w leczeniu wczeœniej nieleczonych
chorych oraz u chorych opornych na leczenie lub z nawrotem choroby. Dostêpna
jest ograniczona iloœæ danych dotycz¹cych skutecznoœci i bezpieczeñstwa stosowania u pacjentów uprzednio leczonych przeciwcia³ami monoklonalnymi, w tym preparatem, lub u pacjentów wczeœniej opornych na leczenie preparatem w skojarzeniu z
chemioterapi¹. Reumatoidalne zapalenie stawów: preparat w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿kim,
aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, u których stwierdzono niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie lub nietolerancjê innych leków modyfikuj¹cych proces
zapalny (ang. DMARD), w tym jednego lub kilku inhibitorów czynnika martwicy nowotworów (ang. TNF). Wykazano, ¿e podawanie preparatu w skojarzeniu z metotreksatem wywiera, potwierdzony w ocenie radiologicznej, hamuj¹cy wp³yw na postêp
uszkodzenia stawów oraz poprawia sprawnoœæ fizyczn¹. Ziarniniakowatoœæ z zapaleniem naczyñ i mikroskopowe zapalenie naczyñ: preparat w skojarzeniu z glikokortykosteroidami jest wskazany do indukcji remisji u doros³ych pacjentów z ciê¿k¹,
aktywn¹ ziarniniakowatoœci¹ z zapaleniem naczyñ (Wegenera) (ang. granulomatosis with polyangiitis, GPA) i mikroskopowym zapaleniem naczyñ (ang. microscopic
polyangiitis, MPA).
Roche Registration

MabThera®: inj. podsk. [roztw.] 1400 mg - 1 fiol. 11,7 ml Rx-z 100%
Rituximab

Macmiror®: tabl. powl. 200 mg - 20 szt.
Nifuratel

Macmiror® complex: maœæ dopochwowa
(100 mg+ 40 000 j.m.)/g - 1 tuba 30 g
Macmiror® complex 500: globulki dopochwowe
(500 mg+ 200 000 j.m.) - 8 szt.
Macmiror® complex 500: globulki dopochwowe
(500 mg+ 200 000 j.m.) - 12 szt.

Ethinylestradiol + Chlormadinone acetate

Magnevist: inj. [roztw.] 469 mg/ml - 1 fiol. 5 ml

Rx R(1)

Rx 100%

Gadopentetate dimeglumine

Majamil® PPH: tabl. dojelitowe 50 mg - 30 szt.

Rx 100%

Diclofenac sodium

Rx 100%
Rx 100%

36,00 Malidum: tabl. powl. 25 mg - 28 szt.

Rx

32,00
90,00
Sun Farm

100% 27,97
Madopar® 62,5: kaps. 50 mg+ 12,5 mg - 100 szt. u Rx R(1)
6,72
S(2)
bezp³.
100% 27,97
Madopar® 62,5: tabl. do przyg. zaw. doust.
Rx R(1)
6,72
50 mg+ 12,5 mg - 100 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 53,31
Rx R(1)
Madopar® 125: kaps. 100 mg+ 25 mg - 100 szt. u
7,61
S(2)
bezp³.
100% 53,31
Madopar® 125: tabl. do przyg. zaw. doust.
Rx R(1)
7,61
100 mg+ 25 mg - 100 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 97,80
Rx R(1)
Madopar® 250: kaps. 200 mg+ 50 mg - 100 szt. u
3,56
S(2)
bezp³.
100% 97,80
Rx R(1)
Madopar® 250: tabl. 200 mg+ 50 mg - 100 szt. u
3,56
S(2)
bezp³.
100% 53,31
Madopar® HBS: kaps. 100 mg+ 25 mg - 100 szt. u Rx R(1)
7,61
S(2)
bezp³.
Levodopa + Benserazide (1) Choroba i zespó³ Parkinsona WP: Dystonia wra¿liwa na lewodopê inna ni¿ w przebiegu choroby i zespo³u Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu choroby Parkinsona. Produkt leczniczy szczególnie wskazany u chorych z dysfagi¹ (zaburzeniami po³ykania) lub w sytuacjach, gdy po¿¹dane jest szybsze rozpoczêcie dzia³ania leku, np. u chorych
cierpi¹cych z powodu wczesnoporannej lub popo³udniowej akinezji, lub u których
wystêpuj¹ objawy opóŸnienia dzia³ania dawki (“delayed-on”) lub hipokinezji koñca
dawki (“wearing-off”). Produkt kapsu³ka HBS jest wskazany u pacjentów z ró¿nymi
wahaniami dzia³ania leku (np. “dyskinezj¹ maksymalnej dawki” i “pogorszeniem
przy koñcu dzia³ania dawki”, które mog¹ byæ zwi¹zane ze zmniejszon¹ sprawnoœci¹
motoryczn¹ w ci¹gu nocy). Zespó³ niespokojnych nóg (RLS): dawka 125 mg, 100
mg + 25 mg, dawka 200 mg + 50 mg, oraz kapsu³ki HBS, 100 mg + 25 mg, jest tak¿e
wskazany w leczeniu objawowym zespo³u niespokojnych nóg (Restless Legs Syndrome - RLS), w tym: idiopatycznego RLS, RLS zwi¹zanego z niewydolnoœci¹ nerek
wymagaj¹c¹ dializy.
Roche

Malidum: tabl. powl. 50 mg - 30 szt.

Rx

Rx 100%
Rx 100%

Eplerenone
Morphine hydrochloride

Marixino: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
Marixino: tabl. powl. 10 mg - 56 szt.

Rx 100% 65,31
Rx 100% 130,63
Krka

Rx 100%

Dutasteride + Tamsulosin hydrochloride

Marvelon®:

tabl. 0,03 mg+ 0,15 mg - 21 szt.
Marvelon®: tabl. 0,03 mg+ 0,15 mg - 63 szt.

X
AS Kalceks

Memantine hydrochloride

Marumax: kaps. twarde 0,5 mg +0,4 mg - 30 szt.

29,68
53,50

Accord Healthcare

¢ Maracex: inj./inf. [roztw.] 20 mg/ml - 10 amp. 1 ml ± Rx-w 100%

-

Aristo Pharma

Rx 100%
Rx 100%

Ethinylestradiol + Desogestrel

22,99
63,49

Organon Polska

100% 18,65
R(1)
5,83
100% 36,72
Rx-w (1)
R
6,54
100% 69,99
Rx-w (1)
R
6,43
100% 102,28
Rx-w (1)
R
5,34
100% 133,52
Rx-w (1)
R
3,20
Fentanyl (1) Neuralgia popó³paœcowa przewlek³a, Nowotwory z³oœliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespó³ bólowy typu I - odruchowa dystrofia wspó³czulna oraz typu
II - kauzalgia
W: Doroœli: ciê¿ki, przewlek³y ból, który mo¿e byæ odpowiednio leczony tylko opioidowymi lekami przeciwbólowymi. Dzieci i m³odzie¿: d³ugotrwa³a terapia ciê¿kiego,
przewlek³ego bólu u dzieci od 2. roku ¿ycia, poddanych terapii opioidowej. Takeda

¢ Matrifen®: system transdermalny 12 µg/h
- 5 szt. (1,38 mg w plastrze) ±
¢ Matrifen®: system transdermalny 25 µg/h
- 5 szt. (2,75 mg w plastrze) ±
¢ Matrifen®: system transdermalny 50 µg/h
- 5 szt. (5,5 mg w plastrze) ±
¢ Matrifen®: system transdermalny 75 µg/h
- 5 szt. (8,25 mg w plastrze) ±
¢ Matrifen®: system transdermalny 100 µg/h
- 5 szt. (11 mg w plastrze) ±

Rx-w

100% 9812,50
B(1)
bezp³.
100% 39250,01
Rx-z (1)
Mavenclad: tabl. 10 mg - 4 szt. u
B
bezp³.
100% 58875,01
Rx-z (1)
Mavenclad: tabl. 10 mg - 6 szt. u
B
bezp³.
Cladribine (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych w leczeniu rzutowej
postaci stwardnienia rozsianego (ang. multiple sclerosis, MS) o du¿ej aktywnoœci,
potwierdzonej objawami klinicznymi lub wynikami diagnostyki obrazowej (MRI).

Mavenclad: tabl. 10 mg - 1 szt. u

Rx-z

OTC 100%
OTC 100%

Sildenafil

Maxigra® Max: tabl. powl. 50 mg - 2 szt.
Maxigra® Max: tabl. powl. 50 mg - 4 szt.
Sildenafil

Maxitrol®: krople do oczu [zaw.] (1 mg+ 3500 j.m.+
6000 j.m.)/ml - 1 but. 5 ml
Maxitrol®: maœæ do oczu (1 mg+ 3500 j.m.+ 6000
j.m.)/g - 1 op. 3,5 g

22,50
34,10
Polpharma

OTC 100%
OTC 100%

21,59
35,35
Polpharma

Rx 100%

26,00

Rx 100%

26,00

Dexamethasone + Neomycin + Polymyxin B sulphate

Novartis Pharma

Maxitrol® - (IR): maœæ do oczu (1 mg+ 3500 j.m.+ 6000 Rx 100%
j.m.)/g - 1 tuba 3,5 g

25,20

Polymyxin B sulphate + Dexamethasone + Neomycin sulphate
Pharmapoint

Rx 100%
Rx 100%

Sildenafil

13,30
Polpharma

Rx 100% 197,00
31,00 Malarone: tabl. powl. 250 mg+ 100 mg - 12 szt.
Proguanil + Atovaquone
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
ANGELINI

Rx 100%
Rx 100%

uwalnianiu 100 mg - 20 szt.

Maxigra® Go: tabl. powl. 25 mg - 4 szt.
Maxigra® Go: tabl. powl. 25 mg - 8 szt.

MAXON: tabl. powl. 100 mg - 4 szt.
80,45
MAXON: tabl. powl. 100 mg - 8 szt.
Bayer

100%
7,93
50%(1)
3,97
Rx 100% 44,50 Diclofenac sodium (1) W: Diklofenak jest stosowany jako lek przeciwzapalny i
przeciwbólowy
w
leczeniu
nastêpuj¹cych
ostrych
i
przewlek³ych
stanów
chorobowyANGELINI
ch: reumatoidalne zapalenie stawów; zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa;
choroba zwyrodnieniowa stawów; zespo³y bólowe tkanek miêkkich (zapalenie miêRx 100% 37,00 œni, wiêzade³, powiêzi, kaletek maziowych, pochewek œciêgnistych).
Polpharma

100% 12,02
50%(1)
7,67
Rx 100% 15,91
Macromax: tabl. powl. 500 mg - 6 szt.
Azithromycin (1) W: Produkt jest wskazany w leczeniu wymienionych ni¿ej zaka¿eñ, wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê. Zaka¿enia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gard³a, zapalenie zatok, zapalenie
migda³ków. Zaka¿enia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciê¿kiego zapalenie p³uc, w tym œródmi¹¿szowe. Ostre zapalenie ucha œrodkowego. Zaka¿enia
skóry i tkanek miêkkich: ró¿a, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumieñ
wêdruj¹cy - Erythema migrans (pierwsze stadium boreliozy z Lyme); tr¹dzik pospolity (Acne vulgaris) o umiarkowanym nasileniu, wy³¹cznie u doros³ych. Choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹: niepowik³ane zaka¿enia wywo³ane przez Chlamydia trachomatis. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne miejscowe wytyczne dotycz¹ce prawid³owego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza Bausch Health

Madinette: tabl. powl. 2 mg+ 0,03 mg - 21 szt.
Madinette: tabl. powl. 2 mg+ 0,03 mg - 63 szt.

100%

96,55
3,56
S(2)
bezp³.
Levodopa + Benserazide (1) Choroba i zespó³ Parkinsona WP: Dystonia wra¿liwa na lewodopê inna ni¿ w przebiegu choroby i zespo³u Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu choroby Parkinsona. Produkt leczniczy w postaci tabl. do sporz. zaw. doust. jest szczególnie wskazany u chorych z dysfagi¹ (zaburzeniami po³ykania) lub w sytuacjach, gdy po¿¹dane jest szybsze
rozpoczêcie dzia³ania leku, na przyk³ad u chorych cierpi¹cych z powodu wczesnoporannej lub popo³udniowej akinezji, lub u których wystêpuj¹ objawy opóŸnienia dzia³ania leku („delayed-on”) lub skrócenie dzia³ania leku („wearing-off”). Produkt
leczniczy HBS jest wskazany u pacjentów z ró¿nymi wahaniami dzia³ania leku (np.
„dyskinez¹ szczytu dawki” i „pogorszeniem koñca dawki”, jak na przyk³ad nocny
bezruch). Zespó³ niespokojnych nóg (RLS): produkt leczniczy 125 mg, 100 mg + 25
mg, kaps.; produkt leczniczy 200 mg + 50 mg, kaps. oraz produkt leczniczy HBS,
100 mg + 25 mg, kaps. jest tak¿e wskazany w leczeniu objawowym zespo³u niespokojnych nóg (Restless Legs Syndrome - RLS), w tym: idiopatycznego RLS; RLS
zwi¹zanego z niewydolnoœci¹ nerek wymagaj¹c¹ dializy.
Inpharm

Madopar® 250 mg - (IR): tabl. 200 mg+ 50 mg
- 100 szt. u NOWOŒÆ

X Majamil® prolongatum: tabl. powl. o przed³.

Roche

Nifuratel + Nystatin

Macromax: tabl. powl. 500 mg - 3 szt.
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MabTh

10,80
21,66
Adamed

100% 47,29
Rx
Maymetsi: tabl. powl. 50/1000 mg - 56 szt. NOWOŒÆ
30%(1) 18,16
100% 47,29
Rx
Maymetsi: tabl. powl. 50/850 mg - 56 szt. NOWOŒÆ
30%(1) 18,16
Sitagliptin + Metformin hydrochloride (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z
metformin¹: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w
maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c >7% (przez co najmniej 3 miesi¹ce)
W: U doros³ych pacjentów z cukrzyc¹ typu 2: produkt wskazany jest do stosowania,
oprócz diety i æwiczeñ fizycznych, w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów z glikemi¹ niedostatecznie wyrównan¹ podczas stosowania maks. tolerowanej dawki
metforminy w monoterapii lub u pacjentów ju¿ leczonych sitagliptyn¹ w skojarzeniu
z metformin¹; produkt wskazany jest do stosowania w skojarzeniu z pochodn¹ sulfonylomocznika (tj. w leczeniu potrójnie skojarzonym), oprócz diety i æwiczeñ fizycznych, u pacjentów z glikemi¹ niedostatecznie wyrównan¹ podczas stosowania
maks. tolerowanej dawki metforminy i pochodnej sulfonylomocznika; produkt jest
wskazany w leczeniu potrójnie skojarzonym z agonist¹ receptora aktywowanego
przez proliferatory peroksysomów typu g (PPARg) (np. tiazolidynedionem), oprócz
diety i æwiczeñ fizycznych, u pacjentów z glikemi¹ niedostatecznie wyrównan¹ podczas stosowania maks. tolerowanej dawki metforminy i agonisty receptora PPARg;
produkt jest tak¿e wskazany do stosowania, jako lek uzupe³niaj¹cy podanie insuliny
(tj. w leczeniu potrójnie skojarzonym), pomocniczo wraz z diet¹ i æwiczeniami fizycznymi, w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów, u których stosowanie sta³ej dawki insuliny i metforminy nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii.
Krka
100% 47,29
30%(1) 18,16
Sitagliptin (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metformin¹: cukrzyca typu 2 u
pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w
monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c >7%
(przez co najmniej 3 miesi¹ce)
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych z cukrzyc¹ typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii: w monoterapii: u pacjentów nieodpowiednio kontrolowanych wy³¹cznie diet¹ i æwiczeniami fizycznymi, u których stosowanie
metforminy jest niew³aœciwe z powodu przeciwwskazañ lub nietolerancji; w dwusk³adnikowej terapii doustnej w skojarzeniu z: metformin¹ w przypadku, gdy dieta i
æwiczenia fizyczne oraz stosowanie jedynie metforminy nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii; pochodn¹ sulfonylomocznika w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie jedynie maks. tolerowanej dawki pochodnej
sulfonylomocznika nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii oraz w przypadku, gdy stosowanie metforminy jest niew³aœciwe z powodu przeciwwskazañ lub
nietolerancji; agonist¹ receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów
typu gamma (PPARg) (tj. tiazolidynedionem), jeœli zastosowanie agonisty receptora
PPARg jest wskazane i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych w po³¹czeniu z
agonist¹ receptora PPARg w monoterapii nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii; w trójsk³adnikowej terapii doustnej w skojarzeniu z: pochodn¹ sulfonylomocznika i metformin¹ w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie tych
produktów leczniczych nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii; agonist¹
receptora PPARg i metformin¹, kiedy zastosowanie agonisty receptora PPARg
jest wskazane i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych w po³¹czeniu z tymi produktami leczniczymi nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii. Produkt leczniczy jest tak¿e wskazany do stosowania jako lek uzupe³niaj¹cy w stosunku do
insuliny (z metformin¹ lub bez), kiedy dieta i æwiczenia fizyczne w po³¹czeniu ze sta³¹ dawk¹ insuliny nie zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli glikemii.
Krka

Maysiglu: tabl. powl. 100 mg - 28 szt. NOWOŒÆ

Rx

100% 748,44
B(1)
bezp³.
100% 7484,40
Rx-z (1)
tMayzent: tabl. powl. 0,25 mg - 120 szt.
B
bezp³.
100% 6985,44
Rx-z (1)
tMayzent: tabl. powl. 2 mg - 28 szt.
B
bezp³.
Siponimod (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
Merck W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z wtórnie po100% 51301,07 stêpuj¹c¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego (ang. SPMS) z aktywnoœci¹ choroby
Rx-z (1)
potwierdzon¹ wystêpowaniem nawrotów lub cechami aktywnoœci zapalnej w badantMaviret: tabl. powl. 100 mg+ 40 mg - 84 szt.
B
bezp³. iach obrazowych.
Novartis Europharm Limited
Pibrentasvir + Glecaprevir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW ty100% 317,52
pu C terapi¹ bezinterferonow¹
Rx-z B(1) bezp³.
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu przewlek³ego zaka¿enia wirusem Meaxin: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u
zapalenia w¹troby typu C (HCV) u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 do <18 lat.
B(2)
bezp³.
AbbVie Polska
100% 635,04
Rx 100% 74,64
Maxalt® RPD: liof. doustny 10 mg - 2 szt.
Rx-z B(1) bezp³.
Meaxin: tabl. powl. 400 mg - 30 szt. u
Rizatriptan
MSD
B(2)
bezp³.
®
Rx 100% 108,09
Maxigra : tabl. powl. 100 mg - 4 szt.
Imatinib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarRx 100% 144,99 mowego (GIST) (2) Chemioterapia ICD-10: C.70.a.; C.70.b.; C.70.c.
Maxigra®: tabl. powl. 100 mg - 8 szt.
Rx 100% 190,82 W: Produkt jest wskazany w leczeniu: doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y z
Maxigra®: tabl. powl. 100 mg - 12 szt.
nowo rozpoznan¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. CML) z chromosomem PhiSildenafil
Polpharma
ladelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikuj¹ siê do zabiegu transplantacji szpiku
®
DK 100% 18,25 jako leczenia pierwszego rzutu; doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y z CML
Maxigra femina: ¿el intymny - 1 op. 75 ml
Ph+ w fazie przewlek³ej, gdy leczenie interferonem a jest nieskuteczne, w fazie akGlycerin + Hyaluronic acid + Lactic acid + Aqua + Aloe Vera Polpharma
celeracji choroby lub w przebiegu prze³omu blastycznego; doros³ych pacjentów oraz
dzieci i m³odzie¿y z nowo rozpoznan¹ ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) w skojarzeniu z chemioterapi¹; doros³ych pacjentów z

tMayzent: tabl. powl. 0,25 mg - 12 szt.

Rx-z
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LEKsykon - Receptariusz

Mecor

nawracaj¹c¹ lub oporn¹ na leczenie Ph+ ALL w monoterapii; doros³ych pacjentów z
zespo³ami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (ang. MDS/MPD) zwi¹zanymi z rearan¿acj¹ genu receptora p³ytkopochodnego czynnika wzrostu (ang.
PDGFR); doros³ych pacjentów z zaawansowanym zespo³em hipereozynofilowym
(ang. HES) i/lub przewlek³¹ bia³aczk¹ eozynofilow¹ (ang. CEL) z rearan¿acj¹
FIP1L1-PDGFRa. Nie oceniano wp³ywu produktu leczniczego na wynik transplantacji szpiku. Lek jest wskazany w: leczeniu doros³ych pacjentów ze z³oœliwymi, nieoperacyjnymi i/lub z przerzutami, Kit (CD 117) dodatnimi nowotworami
podœcieliskowymi przewodu pokarmowego (ang. GIST); leczeniu adjuwantowym
doros³ych pacjentów z istotnym ryzykiem nawrotu po zabiegu usuniêcia Kit (CD
117)-dodatnich nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (GIST).
Pacjenci z ma³ym lub bardzo ma³ym ryzykiem nawrotu nie powinni otrzymywaæ leczenia adjuwantowego; leczeniu doros³ych pacjentów z nieoperacyjnymi guzowatymi w³ókniakomiêsakami skóry (ang. DFSP) oraz doros³ych pacjentów z
nawracaj¹cymi i/lub z przerzutami DFSP, którzy nie kwalifikuj¹ siê do zabiegu chirurgicznego. U doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y skutecznoœæ imatynibu
oceniana jest na podstawie wskaŸnika ogólnej odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej oraz okresu prze¿ycia wolnego od progresji choroby w CML, wspó³czynnika odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej w Ph+ ALL, MDS/MPD,
wspó³czynnika odpowiedzi hematologicznej w HES/CEL oraz na podstawie obiektywnego wspó³czynnika odpowiedzi u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnymi i/lub z
przerzutami GIST i DFSP oraz na podstawie okresu prze¿ycia bez wznowy w leczeniu adjuwantowym GIST. Doœwiadczenie ze stosowaniem imatynibu u pacjentów z
MDS/MPD zwi¹zanymi z rearan¿acj¹ genu PDGFR jest bardzo ograniczone. Z wyj¹tkiem nowo rozpoznanej przewlek³ej bia³aczki szpikowej (CML), brak kontrolowanych badañ klinicznych wykazuj¹cych korzyœæ kliniczn¹ lub zwiêkszone prze¿ycie w
tych wskazaniach.
Krka

Mecortolon®: krem 5 mg/g - 1 tuba 10 g

Rx 100%

Prednisolone pivalate

17,15

PharmaSwiss

100% 14,29
R(1)
5,78
100% 26,50
Rx-w (1)
 Medikinet® 10 mg: tabl. 10 mg - 30 szt. u
R
6,27
100% 37,45
®
Rx-w
 Medikinet 20 mg: tabl. 20 mg - 30 szt. u
R(1)
3,20
Methylphenidate hydrochloride (1) Zespó³ nadpobudliwoœci psychoruchowej
wy³¹cznie jako element kompleksowego (zawieraj¹cego psychoterapiê) leczenia u
dzieci powy¿ej 6. roku ¿ycia
W: Lek jest wskazany jako czêœæ ca³oœciowego programu leczenia zespo³u nadpobudliwoœci psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. ADHD) u dzieci w wieku 6 lat i
starszych, w przypadkach, kiedy inne œrodki zaradcze nie s¹ wystarczaj¹ce. Leczenie musi zostaæ rozpoczête pod nadzorem lekarza specjalizuj¹cego siê w leczeniu
dzieciêcych zaburzeñ zachowania. Rozpoznanie powinno byæ zgodne z aktualnymi
kryteriami DSM lub wytycznymi ICD-10 i winno opieraæ siê na pe³nym wywiadzie i
ocenie stanu pacjenta. Rozpoznanie nie mo¿e opieraæ siê jedynie na stwierdzeniu
obecnoœci jednego lub kilku objawów. Swoista etiologia tego zespo³u chorobowego
nie jest znana. Nie ma tak¿e pojedynczego testu diagnostycznego, który pozwala³by
na postawienie rozpoznania ADHD. W³aœciwy proces diagnostyczny wymaga zastosowania zarówno medycznych, jak i innych specjalistycznych kryteriów diagnostycznych: psychologicznych, edukacyjnych i spo³ecznych. Ca³oœciowy program
leczenia obejmuje zwykle dzia³ania psychologiczne, edukacyjne i spo³eczne, a tak¿e farmakoterapiê. Jego celem jest uzyskanie stabilizacji u dzieci z zespo³em zaburzeñ zachowania, który cechuje przewlek³a niezdolnoœæ do skupienia uwagi na
d³u¿szy czas, sk³onnoœæ do rozproszenia uwagi, niestabilnoœæ emocjonalna, impulsywnoœæ, umiarkowana do ciê¿kiej nadaktywnoœæ, drobne objawy neurologiczne
oraz nieprawid³owoœci w zapisie EEG. Mog¹ wystêpowaæ zaburzenia uczenia siê,
ale te¿ mog¹ byæ one nieobecne. Nie u wszystkich dzieci z ADHD wskazane jest leczenie metylofenidatem, a decyzja o zastosowaniu tego produktu leczniczego musi
byæ oparta na bardzo dog³êbnej ocenie stopnia ciê¿koœci i przewlek³oœci wystêpuj¹cych u dziecka objawów w stosunku do jego wieku. Zasadnicze znaczenie ma w³aœciwe zastosowanie œrodków edukacyjnych. Zwykle konieczna jest tak¿e
interwencja psychospo³eczna. Dopiero gdy takie œrodki naprawcze oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce, mo¿na na podstawie rygorystycznej oceny ciê¿koœci wystêpuj¹cych u
dziecka objawów podj¹æ decyzjê o przepisaniu œrodków pobudzaj¹cych. Stosowanie metylofenidatu powinno odbywaæ siê zawsze zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami, i z wytycznymi dotycz¹cymi rozpoznania oraz przepisywania leku.

 Medikinet® 5 mg: tabl. 5 mg - 30 szt. u

Rx-w

Medice Germany

 Medikinet® CR 5 mg: kaps. o zmod. uwalnianiu,
twarde 5 mg - 30 szt. u
 Medikinet® CR 10 mg: kaps. o zmod. uwalnianiu,
twarde 10 mg - 30 szt. u
 Medikinet® CR 20 mg: kaps. o zmod. uwalnianiu,
twarde 20 mg - 30 szt. u
 Medikinet® CR 30 mg: kaps. o zmod. uwalnianiu,
twarde 30 mg - 30 szt. u
 Medikinet® CR 40 mg: kaps. o zmod. uwalnianiu,
twarde 40 mg - 30 szt. u
 Medikinet® CR 50 mg: kaps. o zmod. uwalnianiu,
twarde 50 mg - 30 szt. u
 Medikinet® CR 60 mg: kaps. o zmod. uwalnianiu,
twarde 60 mg - 30 szt. u

Rx-w 100%
Rx-w
Rx-w
Rx-w
Rx-w

42,00

100% 38,97
R(1)
18,74
100% 76,00
(1)
R
32,34
100% 92,20
R(1)
25,12
100% 119,69
R(1)
30,25

Rx-w 100% 324,00
Rx-w 100% 348,00

Methylphenidate hydrochloride (1) Zespó³ nadpobudliwoœci psychoruchowej
wy³¹cznie jako element kompleksowego (zawieraj¹cego psychoterapiê) leczenia u
dzieci powy¿ej 6. roku ¿ycia
W: Lek jest wskazany jako czêœæ ca³oœciowego programu leczenia zespo³u nadpobudliwoœci psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. ADHD) u dzieci w wieku 6 lat i
starszych, w przypadkach, kiedy inne œrodki zaradcze nie s¹ wystarczaj¹ce. Leczenie musi zostaæ rozpoczête pod nadzorem lekarza specjalizuj¹cego siê w leczeniu
dzieciêcych zaburzeñ zachowania. Rozpoznanie powinno byæ zgodne z aktualnymi
kryteriami DSM lub wytycznymi ICD-10 i winno opieraæ siê na pe³nym wywiadzie i
ocenie stanu pacjenta. Rozpoznanie nie mo¿e opieraæ siê jedynie na stwierdzeniu
obecnoœci jednego lub kilku objawów. Swoista etiologia tego zespo³u chorobowego
nie jest znana. Nie ma tak¿e pojedynczego testu diagnostycznego, który pozwala³by
na postawienie rozpoznania ADHD. W³aœciwy proces diagnostyczny wymaga zastosowania zarówno medycznych, jak i innych specjalistycznych kryteriów diagnostycznych: psychologicznych, edukacyjnych i spo³ecznych. Ca³oœciowy program
leczenia obejmuje zwykle dzia³ania psychologiczne, edukacyjne i spo³eczne, a tak¿e farmakoterapiê. Jego celem jest uzyskanie stabilizacji u dzieci z zespo³em zaburzeñ zachowania, który cechuje przewlek³a niezdolnoœæ do skupienia uwagi na
d³u¿szy czas, sk³onnoœæ do rozproszenia uwagi, niestabilnoœæ emocjonalna, impulsywnoœæ, umiarkowana do ciê¿kiej nadaktywnoœæ, drobne objawy neurologiczne
oraz nieprawid³owoœci w zapisie EEG. Mog¹ wystêpowaæ zaburzenia uczenia siê,
ale te¿ mog¹ byæ one nieobecne. Nie u wszystkich dzieci z ADHD wskazane jest leczenie metylofenidatem, a decyzja o zastosowaniu tego produktu leczniczego musi

byæ oparta na bardzo dog³êbnej ocenie stopnia ciê¿koœci i przewlek³oœci wystêpuj¹cych u dziecka objawów w stosunku do jego wieku. Zasadnicze znaczenie ma w³aœciwe zastosowanie œrodków edukacyjnych. Zwykle konieczna jest tak¿e
interwencja psychospo³eczna. Dopiero gdy takie œrodki naprawcze oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce, mo¿na na podstawie rygorystycznej oceny ciê¿koœci wystêpuj¹cych u
dziecka objawów podj¹æ decyzjê o przepisaniu œrodków pobudzaj¹cych. Stosowanie metylofenidatu powinno odbywaæ siê zawsze zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami, i z wytycznymi dotycz¹cymi rozpoznania oraz przepisywania leku.
Medice Germany

100%

9,40
2,92
(2)
B
0,14
Emplastri alginatosa et hydrofibrica (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
W: Odle¿yny, owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa, miejsca po pobraniu tkanki
do przeszczepu, urazy mechaniczne skóry. Plaster mo¿na stosowaæ w fazie rozp³ywnej tkanki martwiczej (I faza oczyszczania rany) oraz w fazie zarninowania (II
faza wzrostu).
Toruñskie Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych Spó³ka Akcyjna

Medisorb A: opatrunek leczniczy 10x10 cm - 1 szt.

WM 30%(1)

entacja mineralokortykosteroidów jest szczególnie istotna. Wrodzony przerost nadnerczy; nieropne zapalenia tarczycy; hiperkalcemia w przebiegu choroby nowotworowej. (2) Kobiety w ci¹¿y
Pfizer

Mefacit®: tabl. 250 mg - 30 szt.

7,00
2,30
B(2)
0,28
100% 15,10
WM 30%(1) 4,53
Medisorb H: opatrunek leczniczy 15x15 cm - 1 szt.
B(2)
bezp³.
100% 25,13
(1)
WM 30%
Medisorb H: opatrunek leczniczy 20x20 cm - 1 szt.
7,54
B(2)
bezp³.
Emplastri hydrocolloidosa (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Toruñskie Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych Spó³ka Akcyjna

WM 30%(1)

100%

11,88
Adamed

Megace®: zaw. doust. 40 mg/ml - 1 but. 240 ml

Rx

100% 137,09
R(1)
6,40

Megestrol acetate (1) Nowotwory z³oœliwe
W: Preparat, jest wskazany w leczeniu braku ³aknienia (anoreksji) lub utraty mc. bêd¹cej wynikiem choroby nowotworowej lub zespo³u nabytego niedoboru odpornoœci
(AIDS).
Bausch Health

Megalia®: zaw. doust. 40 mg/ml - 1 but. 240 ml

Rx

100% 137,09
R(1)
6,40

Megestrol acetate (1) Nowotwory z³oœliwe
W: Preparat wskazany jest w leczeniu braku ³aknienia (anoreksji) lub utraty mc. bêd¹cej
wynikiem choroby nowotworowej lub zespo³u nabytego niedoboru odpornoœci (AIDS).
Vipharm

100%

Medisorb H: opatrunek leczniczy 10x10 cm - 1 szt.

Rx 100%

Mefenamic acid

Megastril: zaw. doust. 40 mg/ml - 1 op. 240 ml

100% 137,09
Rx (1)
R
6,40

Megestrol acetate (1) Nowotwory z³oœliwe
W: Wskazany jest w leczeniu braku ³aknienia (anoreksji) lub utraty mc. w wyniku choroby nowotworowej lub zespo³u nabytego niedoboru odpornoœci (AIDS). Hasco-Lek SA
100% 5992,06
B(1)
bezp³.
100% 23968,22
Rx-z (1)
tMekinist: tabl. powl. 2 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
Trametinib (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipilimumabem
W: Trametynib w monoterapii lub w skojarzeniu z dabrafenibem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym czerniakiem lub czerniakiem z przerzutami z mutacj¹ genu BRAF V600. Nie wykazano skutecznoœci klinicznej
monoterapii trametynibu u pacjentów, u których wyst¹pi³a progresja podczas wczeœniejszego leczenia inhibitorem BRAF.
Novartis Europharm Limited

tMekinist: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt. u

Rx-z

15,62
5,79
B(2)
1,57
100% 28,71
Medisorb Silver: opatrunek ch³onny ze srebrem
100% 11291,61
WM 30%(1) 9,04
[ja³owy. samoprzylepny] 10x20 cm - 1 szt.
Rx-z (1)
tMektovi®: tabl. powl. 15 mg - 84 szt. u
B
bezp³.
B(2)
0,61
Emplastri antimicrobiotica (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bul- Binimetinib (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipiliToruñskie Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych Spó³ka Akcyjna mumabem
losa
W: Binimetynib w skojarzeniu z enkorafenibem jest wskazany do leczenia doros³ych
100% 15,62 pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem skóry z obecnoœci¹ muMedisorb Silver PAD: opatrunek ch³onny ze srebrem, WM 30%(1) 5,79 tacji BRAF V600.
Pierre Fabre Medicament

Medisorb Silver: opatrunek ch³onny ze srebrem
[ja³owy. samoprzylepny] 10x10 cm - 1 szt.

WM 30%(1)

ja³owy 10x10 cm - 1 szt.

B(2)
1,57
100% 28,71
Medisorb Silver PAD: opatrunek ch³onny ze srebrem, WM 30%(1) 9,04
ja³owy 10x20 cm - 1 szt.
B(2)
0,61
Emplastri antimicrobiotica (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Toruñskie Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych Spó³ka Akcyjna
100%

9,23
4,40
bezp³.
100% 42,81
Rx R(1) 11,38
Medrol®: tabl. 16 mg - 50 szt.
C(2)
bezp³.
Methylprednisolone (1) W: Glikokortykosteroidy powinny byæ stosowane tylko
objawowo, z wyj¹tkiem przypadków zaburzeñ endokrynologicznych, kiedy s¹ stosowane w leczeniu substytucyjnym. Preparat jest wskazany do stosowania w nastêpuj¹cych schorzeniach: zaburzenia inne ni¿ endokrynologiczne. Choroby reumatyczne: leczenie wspomagaj¹ce do krótkotrwa³ego stosowania (w czasie epizodu zaostrzenia lub pogorszenia stanu zdrowia) w przebiegu: ³uszczycowego zapalenia stawów; reumatoidalnego zapalenia stawów, w tym w m³odzieñczego reumatoidalnego zapalenia stawów (w niektórych przypadkach mo¿e byæ wymagane podawanie
ma³ych dawek jako leczenie podtrzymuj¹ce); zesztywniaj¹cego zapalenia stawów
krêgos³upa; ostrego i podostrego zapalenia kaletki maziowej; ostrego nieswoistego
zapalenia pochewki œciêgna; ostrego dnawego zapalenia stawów; pourazowej choroby zwyrodnieniowej stawów; zapalenia b³ony maziowej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów; zapalenia nadk³ykcia. Uk³adowe choroby tkanki ³¹cznej: w
okresie zaostrzenia lub jako leczenie podtrzymuj¹ce w przebiegu: tocznia rumieniowatego uk³adowego (i zapalenia nerek w przebiegu tocznia); zapalenia wielomiêœniowego i zapalenia skórno-miêœniowego; ostrego reumatycznego zapalenia miêœnia sercowego; polimialgii reumatycznej; olbrzymiokomórkowego zapalenia têtnic.
Choroby dermatologiczne: pêcherzyca; pêcherzowe opryszczkowate zapalenie skóry; ciê¿ka odmiana rumieni¹ wielopostaciowego (zespó³ Stevens-Johnsona);z³uszczaj¹ce zapalenie skóry; ziarniniak grzybiasty; ciê¿ka postaæ ³uszczycy;
ciê¿ka postaæ ³ojotokowego zapalenia skóry. Choroby alergiczne: leczenie ciê¿kich
chorób alergicznych, w przypadku, kiedy inne metody leczenia s¹ nieskuteczne: sezonowy lub ca³oroczny alergiczny nie¿yt nosa; choroba posurowicza; astma oskrzelowa; reakcje nadwra¿liwoœci na leki; wyprysk kontaktowy (kontaktowe zapalenie
skóry); atopowe zapalenie skóry. Choroby oczu: ciê¿kie ostre i przewlek³e procesy
alergiczne i zapalne obejmuj¹ce oko i jego przydatki, takie jak: alergiczne brze¿ne
owrzodzenia rogówki; pó³pasiec oczny; zapalenie w obrêbie odcinka przedniego
oka; rozlane zapalenie b³ony naczyniowej tylnego odcinka oka i zapalenie naczyniówki; wspó³czulne zapalenie b³ony naczyniowej; alergiczne zapalenie spojówek; zapalenie rogówki; zapalenie naczyniówki i siatkówki; zapalenie nerwu wzrokowego;
zapalenie têczówki, zapalenie têczówki i cia³a rzêskowego. Choroby uk³adu oddechowego: objawowa sarkoidoza; zespó³ Loefflera niepoddaj¹cy siê leczeniu innymi
œrodkami; beryloza; piorunuj¹ca lub rozsiana gruŸlica p³uc, jednoczeœnie z odpowiednim leczeniem chemioterapeutykiem przeciwgruŸliczym; zach³ystowe zapalenie
p³uc. Choroby krwi: samoistna plamica ma³op³ytkowa u doros³ych; wtórna ma³op³ytkowoœæ u doros³ych; nabyta (autoimmunologiczna) niedokrwistoœæ hemolityczna;
niedobór erytroblastów w szpiku; wrodzona niedokrwistoœæ hipoplastyczna. Choroby nowotworowe: leczenie paliatywne: bia³aczki i ch³oniaków u doros³ych; ostrej bia³aczki u dzieci. Obrzêki: w celu wywo³ania diurezy albo remisji proteinurii w zespole
nerczycowym, bez mocznicy, idiopatycznym lub w przebiegu tocznia rumieniowatego. Choroby przewodu pokarmowego: w zaostrzeniu przebiegu: wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego; choroby Leœniowskiego-Crohna. Choroby uk³adu nerwowego: zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego; obrzêk mózgu zwi¹zany z
obecnoœci¹ guza mózgu. Inne: przeszczepianie narz¹dów. Zaburzenia endokrynologiczne: pierwotna lub wtórna niedoczynnoœæ kory nadnerczy; hydrokortyzon lub
kortyzon s¹ lekami z wyboru. W razie koniecznoœci syntetyczne analogi mog¹ byæ
stosowane jednoczeœnie z mineralokortykosteroidami. U niemowl¹t i dzieci suplem-

Medrol®: tabl. 4 mg - 30 szt.

Rx R(1)
C(2)

100%
9,58
50%(1)
5,00
100% 13,75
Rx
Mel Forte: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 30 szt.
(1)
50%
6,88
Meloxicam (1) W: Krótkotrwa³e leczenie objawowe zaostrzeñ choroby zwyrodnieniowej stawów. D³ugotrwa³e leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów
lub zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa.
Hasco-Lek SA

Mel Forte: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 20 szt.

Rx

Melobax® 15: tabl. 15 mg - 30 szt.

Rx 100%

Meloxicam

12,10
Ranbaxy

100%

54,93
11,40
8,20
100% 80,14
Melodyn: system transdermalny 52,5 µg/h
Rx R(1) 13,24
- 5 szt. (30 mg w plastrze) ±
B(2)
10,04
100% 105,22
Melodyn: system transdermalny 70 µg/h
(1)
Rx R
14,96
- 5 szt. (40 mg w plastrze) ±
B(2)
11,76
Buprenorphine (1) W: Ból o œrednim i du¿ym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych i ból o du¿ym nasileniu w przebiegu innych chorób, nie ustêpuj¹cy po podaniu nieopioidowych œrodków przeciwbólowych. Produkt nie jest odpowiedni do leczenia ostrego bólu. (2) Nowotwory z³oœliwe
G.L. Pharma Poland

Melodyn: system transdermalny 35 µg/h
- 5 szt. (20 mg w plastrze) ±

Rx R(1)

B(2)

100%
5,67
50%(1)
3,38
100%
9,65
Rx
Meloxistad®: tabl. 15 mg - 20 szt.
50%(1)
5,07
Meloxicam (1) W: Krótkotrwa³e leczenie objawowe zaostrzeñ choroby zwyrodnieniowej stawów. D³ugotrwa³e leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów
i zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa.
STADA Poland Sp. z o.o.

Meloxistad®: tabl. 15 mg - 10 szt.

Memantine Accord:
Memantine Accord:
Memantine Accord:
Memantine Accord:

tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
tabl. powl. 10 mg - 56 szt. u
tabl. powl. 20 mg - 28 szt. u
tabl. powl. 20 mg - 56 szt. u

Rx

Rx-z
Rx-z
Rx-z
Rx-z

Memantine hydrochloride

Memantine Mylan: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
Memantine Mylan: tabl. powl. 10 mg - 56 szt. u
Memantine Mylan: tabl. powl. 20 mg - 28 szt. u

100%
100%
100%
100%

Accord Healthcare

Rx-z 100%
Rx-z 100%
Rx-z 100%

24,29
40,99
38,86

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

19,99
37,12
49,98

Memantine hydrochloride

Memantine Orion: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
Memantine Orion: tabl. powl. 10 mg - 56 szt. u
Memantine Orion: tabl. powl. 20 mg - 56 szt. u

Mylan

Memantine hydrochloride

Memantine Vipharm:
Memantine Vipharm:
Memantine Vipharm:
Memantine Vipharm:

tabl. 10 mg - 28 szt. u
tabl. 10 mg - 56 szt. u
tabl. 20 mg - 28 szt. u
tabl. 20 mg - 56 szt. u

Memantine hydrochloride

18,14
29,55
24,00
44,31

Orion Corporation

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

21,60
47,39
36,72
37,80
Vipharm

LEKsykon - Receptariusz

Memantin NeuroPharma:
Memantin NeuroPharma:
Memantin NeuroPharma:
Memantin NeuroPharma:

Meman

tabl. powl. 10 mg - 25 szt. u
tabl. powl. 10 mg - 50 szt. u
tabl. powl. 20 mg - 28 szt. u
tabl. powl. 20 mg - 42 szt. u

Memantine hydrochloride

Memigmin: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
Memigmin: tabl. powl. 10 mg - 56 szt. u

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

Neuraxpharm Arzneimittel

Rx 100%
Rx 100%

29,00
45,90

Rx 100%

19,89

Memantine hydrochloride

Memolek: tabl. powl. 10 mg - 56 szt. u

Egis

Memantine hydrochloride

MemoniQ: tabl. powl. 1200 mg - 60 szt. u

16,25
26,52
30,60
40,82

LEK-AM

Rx 100%

Piracetam

17,00

Hasco-Lek SA

100%

17,72
5,32
S(2)
bezp³.
100% 32,89
Rx 30%(1) 9,87
Memorion: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Donepezil hydrochloride (1) Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Lewy’ego; otêpienie w przebiegu choroby Parkinsona (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu objawowym ³agodnej do œrednio
ciê¿kiej postaci otêpienia w chorobie Alzheimera.
Orion Corporation

Memorion: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u

Rx 30%(1)

Memotropil®: tabl. powl. 800 mg - 60 szt. u
Memotropil®: tabl. powl. 1200 mg - 60 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

Piracetam

Memotropil® 20%: inj. [roztw.] 200 mg/ml
- 4 amp. 15 ml u
Memotropil® 20%: inj. [roztw.] 200 mg/ml
- 12 amp. 5 ml u

Polpharma

Rx 100%
Rx 100%

Piracetam

Memotropil® 20%: inf. [roztw.] 12 g/60 ml
- 20 op. 60 ml u

37,13
37,13
Polpharma

Rx 100%

Piracetam

Menero MED: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
Menero MED: tabl. powl. 20 mg - 4 szt.

25,74
26,83

X
Polpharma

Rx 100%
Rx 100%

Tadalafil

56,00
34,20

Hasco-Lek SA

Rx 100% 525,00
Menopur®: inj. [prosz.+ rozp.] 75 j.m. - 5 fiol.+ 5 amp.
Menopur®: inj. [prosz.+ rozp.] 600 j.m. - 1 fiol. prosz. + 1 Rx 100% 674,58
amp.-strzyk. rozp. 1 ml
R(1)
72,02
100% 1337,80
Menopur®: inj. [prosz.+ rozp.] 1200 j.m.
Rx (1)
- 1 fiol.+ 2 amp.-strzyk.
R
129,50
Menotropins (1) Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku poni¿ej 40 roku ¿ycia w celu uzyskania rozwoju mnogich pêcherzyków, rokuj¹cych uzyskanie prawid³owej odpowiedzi na stymulacjê jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poni¿ej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powy¿ej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza siê wczeœniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulacjê owulacji oraz bez nawracaj¹cych poronieñ
z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; Brak owulacji u pacjentek w wieku
poni¿ej 40 roku ¿ycia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokuj¹cych uzyskanie prawid³owej odpowiedzi na stymulacjê jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poni¿ej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powy¿ej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) – refundacja do 3
cykli; Stymulacja wzrostu pêcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poni¿ej 40
roku ¿ycia ze znacznym niedoborem LH i FSH – refundacja do 3 cykli
W: Dawka 75 j.m. Preparat wskazany jest do leczenia niep³odnoœci w nastêpuj¹cych sytuacjach klinicznych: u kobiet: brak owulacji (w tym równie¿ zespó³ policystycznych jajników, ang. PCOD) u kobiet, u których nie by³o pozytywnej reakcji na
leczenie cytrynianem klomifenu; kontrolowana hiperstymulacja jajników w celu wywo³ania rozwoju mnogich pêcherzyków w ramach technik rozrodu wspomaganego
(ang. ART), takich jak zap³odnienie pozaustrojowe i przeniesienie zarodka (ang.
IVF/ET), przeniesienie gamety do jajowodu (ang. GIFT) i œródcytoplazmatyczne wstrzykniêcie plemnika do komórki jajowej (ang. ICSI). U mê¿czyzn: niep³odnoœæ u
mê¿czyzn z hipo- lub normogonadotropow¹ niewydolnoœci¹ gonad: w skojarzeniu z
hCG (ludzk¹ gonadotropin¹ kosmówkow¹) w celu stymulacji spermatogenezy.
Dawka 600 j.m i 1200 j.m. Preparat wskazany jest do leczenia niep³odnoœci w nastêpuj¹cych sytuacjach klinicznych: u kobiet: brak owulacji (w tym równie¿ zespó³
policystycznych jajników, ang. PCOD) u kobiet, u których nie by³o pozytywnej reakcji
na leczenie cytrynianem klomifenu; kontrolowana hiperstymulacja jajników w celu
wywo³ania rozwoju mnogich pêcherzyków w ramach technik rozrodu wspomaganego (ang. ART), takich jak zap³odnienie pozaustrojowe i przeniesienie zarodka (ang.
IVF/ET), przeniesienie gamety do jajowodu (ang. GIFT) i œródcytoplazmatyczne wstrzykniêcie plemnika do komórki jajowej (ang. ICSI); stymulacja rozwoju pêcherzykowego u kobiet z hipogonadyzmem hipogonadotropowym. U mê¿czyzn:
niep³odnoœæ u mê¿czyzn z hipo- lub normogonadotropow¹ niewydolnoœci¹ gonad: w
skojarzeniu z hCG (ludzk¹ gonadotropin¹ kosmówkow¹) w celu stymulacji spermatogenezy.
Ferring

Mensil MED MAX: tabl. do rozgr. i ¿ucia 100 mg - 4 szt. Rx 100%
Sildenafil

tMensinorm: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
75 j.m. - 1 fiol. prosz. (+1 amp.-strzyk. rozp.)
tMensinorm: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
150 j.m. - 1 fiol. prosz. (+1 amp.-strzyk. rozp.)
tMensinorm: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
150 j.m. - 5 fiol. prosz. (+5 amp-strzyk. z rozp.)

20,00

Hasco-Lek SA

100% 84,64
R(1)
12,13
100% 161,51
Rx (1)
R
13,26

Rx

Rx 100% 756,00

Menotropins (1) Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku poni¿ej 40 roku ¿ycia w celu uzyskania rozwoju mnogich pêcherzyków, rokuj¹cych uzyskanie prawid³owej odpowiedzi na stymulacjê jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poni¿ej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powy¿ej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza siê wczeœniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulacjê owulacji oraz bez nawracaj¹cych poronieñ
z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli
W: Indukcja owulacji: do indukowania owulacji u kobiet z brakiem owulacji lub niemiesi¹czkuj¹cych, u których nie by³o pozytywnej reakcji na leczenie cytrynianem
klomifenu. Kontrolowana hiperstymulacja jajników (ang. controlled ovarian hypersti-
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mulation, COH) w ramach technik wspomaganego rozrodu (ang. assisted reproduc100% 28,47
tive technologies, ART): indukowanie rozwoju mnogich pêcherzyków jajnikowych u
Rx R(1)
6,83
kobiet w ramach technik wspomaganego rozrodu, takich jak zap³odnienie pozau- Meprelon: tabl. 16 mg - 30 szt.
C(2)
bezp³.
IBSA Poland
strojowe (ang. in vitro fertilisation, IVF).
Methylprednisolone (1) W: Lek stosuje siê w chorobach, które wymagaj¹ uk³adoMenveo: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 0,5 ml
Rx 100% 184,00 wego przyjmowania glikokortykosteroidów. W zale¿noœci od objawów i nasilenia na- 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk.
le¿¹ do nich: zapalne i uk³adowe choroby reumatyczne, choroby autoimmunologiczMeningococcal polysaccharide vaccine
GSK Vaccines ne, stany alergiczne, wstrz¹s anafilaktyczny, ciê¿ka postaæ astmy, odrzucenie przeszczepu. Choroby reumatyczne/reumatologia: postêpuj¹ce reumatoidalne zapaleMepidont® 2%: inj. [roztw.] (20 mg+ 10 µg)/ml
Rx 100% 102,43 nie stawów w ciê¿kiej, postêpuj¹cej postaci, np. z szybkim zniszczeniem stawów
- 10 amp.-strzyk. 1,8 ml u
oraz postacie pozastawowe. M³odzieñcze reumatoidalne zapalenie stawów o ciê¿kMepivacaine + Epinephrine
Molteni Stomat im przebiegu, obejmuj¹ce narz¹dy wewnêtrzne (zespó³ Stilla) albo z zapaleniem têczówki i cia³a rzêskowego, które nie ustêpuje po leczeniu miejscowym. PulmonoloMepidont® 3%: inj. [roztw.] 30 mg/ml
Rx 100% 107,87 gia: astma oskrzelowa, równoczeœnie zaleca siê podawanie leków rozszerzaj¹cych
- 50 amp.-strzyk. 1,8 ml u
oskrzela. Zaostrzenie przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc, zalecany okres leczenMepivacaine
Molteni Stomat ia: do 10 dni. Œródmi¹¿szowe choroby p³uc, takie jak ostre zapalenie pêcherzyków
100% 27,78 p³ucnych (alveolilis), w³óknienie p³uc. Leczenie d³ugotrwa³e przewlek³ych postaci
sarkoidozy w stadium II i III (z dusznoœci¹, kaszlem i pogorszeniem parametrów czWM 30%(1) 9,27 ynnoœciowych p³uc). Choroby górnych dróg oddechowych: ciê¿kie postacie kataru
Mepilex: opatrunek leczniczy 10x21 cm - 1 szt.
(2)
B
1,34 siennego i alergicznego nie¿ytu nosa po niepowodzeniu leczenia preparatem zawieraj¹cym glikokortykosteroid w postaci aerozolu do nosa. Dermatologia: choroby
100% 22,39 skóry i b³on œluzowych, których nie mo¿na wystarczaj¹co leczyæ kortykosteroidami
WM 30%(1) 8,62 stosowanymi miejscowo, z powodu ich nasilenia i/lub wielkoœci albo zajêcia naMepilex: opatrunek leczniczy 12,5x12,5 cm - 1 szt.
rz¹dów wewnêtrznych. Nale¿¹ do nich: reakcje alergiczne i pseudoalergiczne, reakB(2)
2,72 cje alergiczne zwi¹zane z zaka¿eniami, np. ostra pokrzywka, reakcje anafilaktoidal100% 40,82 ne, wysypki polekowe, wielopostaciowy rumieñ wysiêkowy, toksyczna rozp³ywna
WM 30%(1) 13,83 martwica naskórka (zespó³ Lyella), uogólniona ostra osutka krostkowa, rumieñ guMepilex: opatrunek leczniczy 17,5x17,5 cm - 1 szt.
zowaty, ciê¿ka gor¹czkowa dermatoza neutrofilowa (zespól Sweeta), alergiczny
B(2)
2,26 wyprysk kontaktowy, choroby autoimmunologiczne, np. zapalenie skórno-miêœnio100% 123,76 we, toczeñ rumieniowaty dyskoidalny i podostry toczeñ skórny. Hematologia: autoimmunologiczna niedokrwistoœæ hemolityczna. Gastroenterologia/hepatologia:
WM 30%(1) 37,13 wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Choroba Leœniowskiego i Crohna. Leczenie
Mepilex: opatrunek leczniczy 20x50 cm - 1 szt.
B(2)
bezp³. substytucyjne: niewydolnoœæ kory nadnerczy o dowolnej przyczynie (np. choroba
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epider- Addisona, zespó³ nadnerczowo-p³ciowy, stan po usuniêciu operacyjnym nadnerczy,
molysis bullosa
Mölnlycke Health Care niedobór ACTH) po zakoñczeniu wzrostu (lekami z wyboru s¹ hydrokortyzon i kortyzon). (2) Kobiety w ci¹¿y
Sun Farm
100%
8,84
Meprelon: inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.] 250 mg
Rx 100% 24,13
WM 30%(1) 3,82
Mepilex Ag: opatrunek leczniczy 6x8,5 cm - 1 szt.
B(2)
1,67
100% 32,28
(1)
WM 30% 11,62
Mepilex Ag: opatrunek leczniczy 10x21 cm - 1 szt.
B(2)
2,77
100% 25,12
Mepilex Ag: opatrunek leczniczy 12,5x12,5 cm - 1 szt. WM 30%(1) 9,76
B(2)
3,17
100% 45,94
(1)
Mepilex Ag: opatrunek leczniczy 17,5x17,5 cm - 1 szt. WM 30% 15,82
B(2)
2,91
Emplastri antimicrobiotica (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Mölnlycke Health Care

- 1 fiol.+ rozp. 5 ml
Meprelon: inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.] 1 g
- 1 fiol.+ rozp. 10 ml

100% 65,12
R(1)
3,20
Methylprednisolone (1) Zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego
W: Ostre stany zagro¿enia ¿ycia, takie jak wstrz¹s anafilaktyczny (po pierwszym
wstrzykniêciu adrenaliny); obrzêk mózgu (jedynie w przypadku objawów ciœnienia œródczaszkowego potwierdzonych w tomografii komputerowej) spowodowany przez guz
mózgu, zabiegi neurochirurgiczne, ropieñ mózgu, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; utrzymuj¹ce siê p³uco wstrz¹sowe (zespó³ ostrej niewydolnoœci oddechowej doros³ych, ang. Adult Respiratory Distress Syndrome-ARDS) po fazie ostrej;
ciê¿ki ostry atak astmy; zespó³ Waterhouse’a i Friderichsena; prze³omy immunologiczne
po przeszczepieniu narz¹du; toksyczny obrzêk p³uc spowodowany inhalacj¹ gazu dra¿ni¹cego. W tych wskazaniach preparat jest stosowany w po³¹czeniu z odpowiednim leczeniem podstawowym (np. uzupe³nienie objêtoœci p³ynów, leczenie zaburzeñ
sercowo-naczyniowych, podawanie antybiotyków, leczenie bólu itp.). W terapii zespo³u
Waterhouse’a i Friderichsena wskazane jest równoczesne podawanie mineralokortykosteroidów. Lek mo¿e byæ tak¿e stosowany w krótkotrwa³ym leczeniu w zaostrzeniach
100% 34,64
rozsianego. Lek mo¿e skróciæ czas trwania zaostrzeñ, ale nie wp³ywa na
Mepilex Border Ag: opatrunek leczniczy 12,5x12,5 cm WM 30%(1) 18,11 stwardnienia
czêstoœæ ich wystêpowania czy postêp utraty sprawnoœci.
Sun Farm
- 1 szt.
B(2)
11,03 Meprelon: inj./inf. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 16 mg
Rx 100% 28,00
100% 65,60 - 3 amp. (+ 3 rozp.)
Mepilex Border Ag: opatrunek leczniczy 17,5x17,5 cm WM 30%(1) 33,21 Meprelon: inj./inf. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 32 mg
Rx 100% 32,00
- 1 szt.
B(2)
19,33 - 3 amp. (+ 3 rozp.)
Methylprednisolone
Sun Farm
Emplastri collagenosa (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Mölnlycke Health Care
100% 43,09
100% 10,38
B(1)
bezp³.
Rx (2)
Mepilex EM: opatrunek leczniczy 7,5x8,5 cm - 1 szt. WM 30%(1) 4,76 Mercaptopurinum VIS: tabl. 50 mg - 30 szt.
B
bezp³.
(2)
(3)
B
2,35
R
3,20
100% 22,39 Mercaptopurine (1) Nowotwory z³oœliwe (2) Chemioterapia ICD-10: C.40. (3)
(1)
Choroba
Leœniowskiego-Crohna,
Wrzodziej¹ce
zapalenie
jelita
grubego
Mepilex EM: opatrunek leczniczy 12,5x12,5 cm - 1 szt. WM 30%
8,62
W: Lek cytostatyczny. Merkaptopuryna stosowana jest w celu wywo³ania remisji i w
B(2)
2,72 leczeniu podtrzymuj¹cym w: ostrej bia³aczce limfoblastycznej, ostrej bia³aczce mie100% 37,60 loblastycznej. Mo¿e byæ stosowana w przewlek³ej bia³aczce granulocytowej. Lek
stosowany w leczeniu wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego i choroby LeœniowMepilex EM: opatrunek leczniczy 17,5x17,5 cm - 1 szt. WM 30%(1) 11,28 skiego-Crohna.
Vis
B(2)
bezp³.
Rx 100% 22,99
Mercilon®: tabl. 0,02 mg+ 0,15 mg - 21 szt.
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epider®
Rx 100% 66,49
molysis bullosa
Mölnlycke Health Care Mercilon : tabl. 0,02 mg+ 0,15 mg - 63 szt.
Ethinylestradiol + Desogestrel
Organon Polska
100% 29,62
®
Rx 100% 23,00
Mepilex Talon: opatrunek leczniczy 13x21 cm - 1 szt. WM 30%(1) 8,89 Mercilon - (IR): tabl. 0,15 mg+ 0,02 mg - 21 szt.
®
Rx 100% 67,00
B(2)
bezp³. Mercilon - (IR): tabl. 0,15 mg+ 0,02 mg - 63 szt.
Pharmapoint
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epider- Ethinylestradiol + Desogestrel
Mölnlycke Health Care Meropenem Genoptim: inf. [prosz. do przyg. roztw.]
molysis bullosa
Rx 100% 174,20
100% 52,30 500 mg - 10 fiol.
Mepilex Transfer: opatrunek leczniczy 15x20 cm
WM 30%(1) 25,86 Meropenem Genoptim: inf. [prosz. do przyg. roztw.] Rx 100% 260,66
- 1 szt.
1000 mg - 10 fiol.
B(2)
14,53
Meropenem
Synoptis Pharma
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epider100%
molysis bullosa
Mölnlycke Health Care
8,85
®
Rx
Mesopral : kaps. dojelitowe twarde 20 mg - 28 szt.
50%(1)
4,63
100% 11,74
100% 16,88
WM 30%(1) 5,13
Mepitel: opatrunek ja³owy 7,5x10 cm - 1 szt.
®: kaps. dojelitowe twarde 20 mg - 56 szt.
Rx
Mesopral
50%(1)
8,44
B(2)
2,30
100% 24,60
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epider®: kaps. dojelitowe twarde 20 mg - 84 szt.
Rx
Mesopral
molysis bullosa
Toruñskie Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych Spó³ka Akcyjna
50%(1) 12,30
Mepivastesin™: inf. [roztw.] 30 mg/ml - 50 amp. 1,7 ml Rx 100% 86,50
100% 16,94
®
Rx
Mesopral : kaps. dojelitowe twarde 40 mg - 28 szt.
Mepivacaine
3M Poland
50%(1)
8,50
100% 31,99
100%
9,23
®: kaps. dojelitowe twarde 40 mg - 56 szt.
Rx
Mesopral
50%(1) 16,00
Rx R(1)
Meprelon: tabl. 4 mg - 30 szt.
4,40
100% 46,76
C(2)
bezp³.
Rx
Mesopral®: kaps. dojelitowe twarde 40 mg - 84 szt.
50%(1) 23,38
100% 15,41
Rx R(1)
Meprelon: tabl. 8 mg - 30 szt.
3,41 Esomeprazole (1) W: Kaps. s¹ stosowane u doros³ych w: chorobie refluksowej prze³yku (ang. GERD), leczeniu nad¿erek w przebiegu refluksowego zapalenia prze³yku, zaC(2)
bezp³.

Rx
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LEKsykon - Receptariusz

Mesti

pobieganiu nawrotom refluksowego zapalenia prze³yku, leczenie objawowe choroby refluksowej prze³yku (GERD). W skojarzeniu z odpowiednimi schematami leczenia przeciwbakteryjnego w celu eradykacji bakterii H. pylori, jak równie¿ w leczeniu choroby
wrzodowej dwunastnicy wspó³istniej¹cej z zaka¿eniem H. pylori oraz w zapobieganiu
nawrotom wrzodu trawiennego u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ zwi¹zan¹ z zaka¿eniem H. pylori. U pacjentów, u których konieczne jest stosowanie d³ugotrwa³ego leczenia
NLPZ. Leczenie wrzodów ¿o³¹dka zwi¹zanych z leczeniem NLPZ. Zapobieganie wrzodom ¿o³¹dka i dwunastnicy, zwi¹zanym z leczeniem NLPZ, u pacjentów z grupy ryzyka.
Przed³u¿one leczenie po terapii do¿ylnej rozpoczynaj¹cej leczenie zapobiegaj¹ce ponownemu krwawieniu z wrzodów trawiennych. Leczenie zespo³u Zollingera-Ellisona.
Kaps. s¹ stosowane u m³odzie¿y w wieku 12 lat i powy¿ej w: chorobie refluksowej prze³yku (ang. GERD), leczeniu nad¿erek w przebiegu refluksowego zapalenia prze³yku, zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia prze³yku, leczenie objawowe choroby refluksowej prze³yku (GERD). W skojarzeniu z odpowiednimi schematami leczenia przeciwbakteryjnego w celu eradykacji bakterii H. pylori.
Polpharma
100% 116,69
30%(1) 35,01
R(2)
5,33
S(3)
bezp³.
Pyridostigmine bromide (1) W: Miastenia (myasthenia gravis), pora¿enna niedro¿noœæ jelit, pooperacyjne zatrzymanie moczu. (2) Miastenia (3) Pacjenci 75+

Mestinon: tabl. dra¿. 60 mg - 150 szt. u

Rx

Metafen Ibuprofen Caps: kaps. miêkkie 200 mg
- 20 szt.

OTC 100%

Mylan Healthcare

Ibuprofen

Metafen®: tabl. 200 mg+ 325 mg - 10 szt.
Metafen®: tabl. 200 mg+ 325 mg - 20 szt.
Metafen®: tabl. 200 mg+ 325 mg - 50 szt.

OTC 100%
OTC 100%
OTC 100%

Paracetamol + Ibuprofen

Dexketoprofen

Metafen® Zatoki: tabl. 200 mg+ 30 mg - 20 szt.

OTC 100%
OTC 100%
OTC- 100%
18
OTC- 100%
18

Metamizole sodium

Metamizole Kalceks: inj. [roztw.] 500 mg/ml
- 10 amp. 5 ml

OTC 100%

13,73 Simeticone + Alverine

8,69
15,16

22,67
Polpharma

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Fresenius Kabi

Rx 100%

Metamizole sodium

tMetazydyna®: tabl. powl. 20 mg - 60 szt.

Meteospasmyl: kaps. 60 mg/300 mg - 40 szt.
9,10 Meteospasmyl: kaps. 60 mg/300 mg - 64 szt.

Polpharma

Ibuprofen lysine

Metamizole Kabi: inf. do¿. [roztw.] 500 mg/ml
- 10 amp. 2 ml
Metamizole Kabi: inf. do¿. [roztw.] 500 mg/ml
- 10 amp. 5 ml

X
AS Kalceks

Rx 100%

Trimetazidine dihydrochloride

28,22
Adamed

100%

3,63
3,20
S(2)
bezp³.
100%
7,20
Rx R(1)
Metcrean: tabl. powl. 500 mg - 60 szt.
3,20
S(2)
bezp³.
100% 10,52
Rx R(1)
Metcrean: tabl. powl. 500 mg - 90 szt.
3,20
S(2)
bezp³.
100%
6,18
Rx R(1)
Metcrean: tabl. powl. 850 mg - 30 szt.
3,20
(2)
S
bezp³.
100% 11,86
Rx R(1)
Metcrean: tabl. powl. 850 mg - 60 szt.
3,20
S(2)
bezp³.
100% 17,05
Rx R(1)
Metcrean: tabl. powl. 850 mg - 90 szt.
4,08
S(2)
bezp³.
100%
7,20
Rx R(1)
Metcrean: tabl. powl. 1000 mg - 30 szt.
3,20
S(2)
bezp³.
100% 13,71
Rx R(1)
Metcrean: tabl. powl. 1000 mg - 60 szt.
3,20
S(2)
bezp³.
100% 19,80
Rx R(1)
Metcrean: tabl. powl. 1000 mg - 90 szt.
4,80
S(2)
bezp³.
Metformin hydrochloride (1) Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przypadkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹, gdy za pomoc¹
œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owego
stê¿enia glukozy we krwi.U doros³ych produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insulin¹.U dzieci w wieku od 10 lat i m³odzie¿y produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany w
monoterapii lub skojarzeniu z insulin¹.U doros³ych pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 i
nadwag¹ leczonych metformin¹ jako lekiem pierwszego rzutu w razie nieskutecznoœci diety wykazano zmniejszenie powik³añ cukrzycy.
Synoptis Pharma

Metcrean: tabl. powl. 500 mg - 30 szt.

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

14,02 Meteospasmyl: kaps. 60 mg/300 mg - 20 szt.

Polpharma

Ibuprofen + Pseudoephedrine hydrochloride

Metafen® ¿el Forte: ¿el 100 mg/g - 1 tuba 100 g

6,36
5,88
S(2)
bezp³.
100% 12,62
Metcrean XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 60 szt. Rx R(1)
8,46
S(2)
bezp³.
100% 18,68
Metcrean XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 90 szt. Rx R(1) 10,84
S(2)
bezp³.
100%
9,53
(1)
Metcrean XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg - 30 szt. Rx R
7,21
(2)
S
bezp³.
100% 18,69
Metcrean XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg - 60 szt. Rx R(1) 10,85
S(2)
bezp³.
100% 12,63
Metcrean XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg
Rx R(1)
8,47
- 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 24,59
Metcrean XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg
Rx R(1) 13,07
- 60 szt.
S(2)
bezp³.
Metformin hydrochloride (1) Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przypadkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹. Lek
mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insulin¹.
Synoptis Pharma

Polpharma

Drotaverine hydrochloride

Metafen® Zatoki: tabl. 200 mg+ 30 mg - 10 szt.

9,50
14,76
24,82
Polpharma

Metafen® Dexketoprofen: tabl. powl. 25 mg - 20 szt. OTC 100%
u
Metafen® rozkurczowy: tabl. 40 mg - 20 szt.
Metafen® rozkurczowy: tabl. 40 mg - 40 szt.

13,55
Polpharma

100%

Metcrean XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 30 szt. Rx R(1)

Rx R(1)

18,00
28,00
42,70

Laboratoires Mayoly Spindler

100% 245,38
3,84
S(2)
bezp³.
100% 400,48
Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,25 ml u Rx R(1)
6,40
S(2)
bezp³.
100% 323,02
Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,2 ml u Rx R(1)
5,12
S(2)
bezp³.
100% 555,67
Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,35 ml u Rx R(1)
8,96
S(2)
bezp³.
100% 478,29
Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,3 ml u Rx R(1)
7,68
S(2)
bezp³.
100% 710,86
Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,45 ml u Rx R(1) 11,52
S(2)
bezp³.
100% 633,54
Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,4 ml u Rx R(1) 10,24
S(2)
bezp³.
100% 866,05
(1)
Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,55 ml u Rx R
14,08
S(2)
bezp³.
100% 788,79
Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,5 ml u Rx R(1) 12,80
S(2)
bezp³.
100% 944,04
(1)
Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,6 ml u Rx R
15,36
S(2)
bezp³.
Methotrexate (1) W: Wskazania do stosowania produktu leczniczego obejmuj¹:
czynne, reumatoidalne zapalenie stawów u doros³ych pacjentów; wielostawowe postacie ciê¿kiego, czynnego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów, je¿eli
odpowiedŸ na NLPZ jest niewystarczaj¹ca; ciê¿ka, oporna na leczenie ³uszczyca, w
której nie uzyskano zadowalaj¹cej odpowiedzi po zastosowaniu fototerapii, terapii
PUVA i retinoidów oraz ciê¿kie ³uszczycowe zapalenie stawów u doros³ych pacjentów; choroba Leœniowskiego-Crohna o przebiegu ³agodnym do umiarkowanego w
monoterapii lub w skojarzeniu z glikokortykosteroidami u doros³ych pacjentów, u których wystêpuje opornoœæ b¹dŸ nietolerancja na tiopuryny. WP: Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone w ChPL (2) Pacjenci 75+
medac

Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,15 ml u Rx R(1)

Metex PEN: inj. [roztw.] 7,5 mg
- 1 wstrzyk. pó³aut. 0,15 ml u
Metex PEN: inj. [roztw.] 10 mg - 1 wstrzyk. pó³aut. 0,2 ml
u
Metex PEN: inj. [roztw.] 12,5 mg
- 1 wstrzyk. pó³aut. 0,25 ml u
Metex PEN: inj. [roztw.] 15 mg - 1 wstrzyk. pó³aut. 0,3 ml
u
Metex PEN: inj. [roztw.] 17,5 mg
- 1 wstrzyk. pó³aut. 0,35 ml u
Metex PEN: inj. [roztw.] 20 mg - 1 wstrzyk. pó³aut. 0,4 ml
u
Metex PEN: inj. [roztw.] 22,5 mg
- 1 wstrzyk. pó³aut. 0,45 ml u

Rx 100%

23,87

Rx 100%

31,28

Rx 100%

33,78

Rx 100%

39,10

Rx 100%

41,07

Rx 100%

43,92

Rx 100%

49,12

Metex PEN: inj. [roztw.] 25 mg - 1 wstrzyk. pó³aut. 0,5 ml Rx 100%
u
Methotrexate

Metfogamma 500: tabl. powl. 500 mg - 30 szt.
Metfogamma 850: tabl. powl. 850 mg - 30 szt.
Metfogamma 1000: tabl. powl. 1000 mg - 30 szt.
Metformin hydrochloride

51,77
medac

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

7,30
6,20
7,93

Wörwag Pharma

100%
5,16
30%(1)
2,58
Rx (2)
Metformax® 500: tabl. 500 mg - 30 szt.
R
4,68
S(3)
bezp³.
100% 10,22
30%(1)
5,07
Rx (2)
Metformax® 500: tabl. 500 mg - 60 szt.
R
6,06
S(3)
bezp³.
100%
7,53
Rx R(2)
Metformax® 850: tabl. 850 mg - 30 szt.
4,47
S(3)
bezp³.
100% 14,48
Rx R(2)
Metformax® 850: tabl. 850 mg - 60 szt.
5,17
S(3)
bezp³.
100% 20,98
Rx R(2)
Metformax® 850: tabl. 850 mg - 90 szt.
6,29
S(3)
bezp³.
100%
8,26
Rx R(2)
Metformax® 1000: tabl. powl. 1000 mg - 30 szt.
4,10
(3)
S
bezp³.
100% 15,58
Rx R(2)
Metformax® 1000: tabl. powl. 1000 mg - 60 szt.
4,06
S(3)
bezp³.
100% 22,69
Rx R(2)
Metformax® 1000: tabl. powl. 1000 mg - 90 szt.
5,41
S(3)
bezp³.
100% 28,69
Rx R(2)
Metformax® 1000: tabl. powl. 1000 mg - 120 szt.
6,40
S(3)
bezp³.
100%
9,11
Metformax® SR 500: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg Rx R(2)
8,63
- 30 szt.
(3)
S
bezp³.
100% 18,25
Metformax® SR 500: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg Rx R(2) 14,09
- 60 szt.
S(3)
bezp³.
100% 27,13
®
Metformax SR 500: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg Rx R(2) 19,29
- 90 szt.
S(3)
bezp³.
100% 11,22
Metformax® SR 750: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg Rx R(2)
8,90
- 30 szt.
S(3)
bezp³.
100% 22,07
Metformax® SR 750: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg Rx R(2) 14,23
- 60 szt.
S(3)
bezp³.
100% 14,56
Metformax® SR 1000: tabl. o przed³. uwalnianiu
(2)
Rx R
10,40
1000 mg - 30 szt.
S(3)
bezp³.
100% 28,44
Metformax® SR 1000: tabl. o przed³. uwalnianiu
Rx R(2) 16,92
1000 mg - 60 szt.
S(3)
bezp³.
Metformin hydrochloride (1) Nieprawid³owa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owego stê¿enia glukozy we krwi (2) Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przypadkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 75+
W: Tabl. 500 mg. Leczenie cukrzycy typu 2, zw³aszcza u pacjentów oty³ych, gdy za
pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owego stê¿enia glukozy we krwi. Preparat mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w
skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insulin¹. Preparat
stosuje siê w nieprawid³owej tolerancji glukozy (stanie przedcukrzycowym) gdy za
pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owego stê¿enia glukozy we krwi. Preparat stosuje siê w leczeniu zespo³u policystycznych jajników (ang. PCOS). Tabl. 850 mg. Leczenie cukrzycy typu 2, zw³aszcza
u pacjentów oty³ych, gdy za pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ fizycznych
nie mo¿na uzyskaæ prawid³owego stê¿enia glukozy we krwi. Preparat mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insulin¹. W zapobieganiu cukrzycy typu 2 u pacjentów ze stanem
przedcukrzycowym. Preparat stosuje siê w leczeniu zespo³u policystycznych jajników (ang. PCOS). Tabl. powl. 1000 mg. Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych,
zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹, gdy za pomoc¹ przestrzegania diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owego stê¿enia glukozy we krwi. U doros³ych,
metformina mo¿e byæ stosowana w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insulin¹. U dzieci w wieku od 10 lat
oraz u m³odzie¿y, metformina mo¿e byæ stosowana w monoterapii lub w leczeniu
skojarzonym z insulin¹. U pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 i nadwag¹, leczonych metformin¹ jako lekiem pierwszego rzutu po nieskutecznym leczeniu diet¹, wykazano
zmniejszenie liczby powik³añ cukrzycy. Tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg, 750 mg.
Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹, gdy za
pomoc¹ diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owego stê¿enia glukozy we krwi. Produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w leczeniu
skojarzonym z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insulin¹.
Teva Pharmaceuticals Polska

LEKsykon - Receptariusz

100%

14,61
3,20
S(2)
bezp³.
100% 21,17
Metformax® 1000 - (IR): tabl. powl. 1000 mg - 90 szt. Rx R(1)
4,80
S(2)
bezp³.
100% 27,56
Metformax® 1000 - (IR): tabl. powl. 1000 mg - 120 szt. Rx R(1)
6,40
S(2)
bezp³.
Metformin hydrochloride (1) Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przypadkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹, gdy
za pomoc¹ przestrzegania diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owego stê¿enia glukozy we krwi. U doros³ych, metformina mo¿e byæ stosowana w
monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insulin¹. U dzieci od 10 lat oraz u m³odzie¿y, metformina mo¿e byæ stosowana w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z insulin¹. U pacjentów z
cukrzyc¹ typu 2 i nadwag¹, leczonych metformin¹ jako lekiem 1-szego rzutu po nieskutecznym leczeniu diet¹, wykazano zmniejszenie liczby powik³añ cukrzycy.

Metformax® 1000 - (IR): tabl. powl. 1000 mg - 60 szt. Rx R(1)

Delfarma

100% 50,50
30%(1) 19,29
Sitagliptin + Metformin hydrochloride (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z
metformin¹: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w
maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c >7% (przez co najmniej 3 miesi¹ce)
W: U doros³ych pacjentów z cukrzyc¹ typu 2: produkt leczniczy wskazany jest do
stosowania, oprócz diety i æwiczeñ fizycznych, w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów z glikemi¹ niedostatecznie wyrównan¹ podczas stosowania maks. tolerowanej dawki metforminy w monoterapii, lub u pacjentów ju¿ leczonych sytagliptyn¹
w skojarzeniu z metformin¹. Produkt leczniczy wskazany jest do stosowania w skojarzeniu z pochodn¹ sulfonylomocznika (tj. w leczeniu potrójnie skojarzonym), oprócz diety i æwiczeñ fizycznych, u pacjentów z glikemi¹ niedostatecznie wyrównan¹
podczas stosowania maks. tolerowanej dawki metforminy i pochodnej sulfonylomocznika. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu potrójnie skojarzonym z agonist¹ receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów typu gamma
(PPARg) (np. tiazolidynedionem) oprócz diety i æwiczeñ fizycznych, u pacjentów z
glikemi¹ niedostatecznie wyrównan¹ podczas stosowania maksymalnej tolerowanej dawki metforminy i agonisty receptora PPARg. Produkt leczniczy jest tak¿e
wskazany do stosowania, jako lek uzupe³niaj¹cy podanie insuliny (tj. w leczeniu potrójnie skojarzonym), pomocniczo wraz z diet¹ i æwiczeniami fizycznymi w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów, u których stosowanie sta³ej dawki insuliny i
metforminy nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii. Teva Pharmaceuticals Polska

Metformax® Combi: tabl. powl. 50/1000 mg - 60 szt.
NOWOŒÆ

Rx

100% 68,95
30%(1) 37,74
Sitagliptin + Metformin hydrochloride (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z
metformin¹: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w
maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c >7% (przez co najmniej 3 miesi¹ce)
W: U doros³ych pacjentów z cukrzyc¹ typu 2. Produkt leczniczy wskazany jest do
stosowania, oprócz diety i æwiczeñ fizycznych, w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów z glikemi¹ niedostatecznie wyrównan¹ podczas stosowania maksymalnej
tolerowanej dawki metforminy w monoterapii, lub u pacjentów ju¿ leczonych sytagliptyn¹ w skojarzeniu z metformin¹. Produkt wskazany jest do stosowania w skojarzeniu z pochodn¹ sulfonylomocznika (tj. w leczeniu potrójnie skojarzonym), oprócz
diety i æwiczeñ fizycznych, u pacjentów z glikemi¹ niedostatecznie wyrównan¹ podczas stosowania maksymalnej tolerowanej dawki metforminy i pochodnej sulfonylomocznika. Produkt jest wskazany w leczeniu potrójnie skojarzonym z agonist¹
receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów typu gamma (PPARg)
(tj. tiazolidynedionem) oprócz diety i æwiczeñ fizycznych, u pacjentów z glikemi¹ niedostatecznie wyrównan¹ podczas stosowania maksymalnej tolerowanej dawki metforminy i agonisty receptora PPARg. Produkt jest tak¿e wskazany do stosowania,
jako lek uzupe³niaj¹cy podanie insuliny (tj. w leczeniu potrójnie skojarzonym), pomocniczo wraz z diet¹ i æwiczeniami fizycznymi w celu poprawy kontroli glikemii u
pacjentów, u których stosowanie sta³ej dawki insuliny i metforminy nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii.
Teva Pharmaceuticals Polska

Metformax® SR Combi: tabl. o zmodyf. uwalnianiu
50/1000 mg - 60 szt. NOWOŒÆ

Rx

100%

3,63
3,20
S(2)
bezp³.
100%
5,90
Rx R(1)
Metformin Bluefish: tabl. powl. 850 mg - 30 szt.
3,20
S(2)
bezp³.
100%
6,85
Rx R(1)
Metformin Bluefish: tabl. powl. 1000 mg - 30 szt.
3,20
S(2)
bezp³.
Metformin hydrochloride (1) Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przypadkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹, gdy za pomoc¹
diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ w³aœciwego stê¿enia glukozy we krwi.
U doros³ych produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z
innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insulin¹. U dzieci powy¿ej 10 lat i
m³odzie¿y produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z
insulin¹. U doros³ych pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 i nadwag¹ leczonych metformin¹
jako lekiem pierwszego rzutu w razie nieskutecznoœci leczenia sam¹ diet¹ wykazano zmniejszenie wystêpowania powik³añ cukrzycy.
Bluefish Pharma

Metformin Bluefish: tabl. powl. 500 mg - 30 szt.

Metformin Vitabalans: tabl. powl. 500 mg - 30 szt.
Metformin Vitabalans: tabl. powl. 1000 mg - 30 szt.

Rx R(1)

Rx 100%
Rx 100%

Metformin hydrochloride

¢ Methadone Hydrochloride Molteni: syrop
5 mg/ml - 1 but. 1000 ml ±

7,50
12,60
Vitabalans

Rx-w 100% 493,15

Methadone hydrochloride

¢ Methadone Hydrochloride Molteni: syrop
1 mg/ml - 1 but. 10 ml ±
¢ Methadone Hydrochloride Molteni: syrop
1 mg/ml - 1 but. 20 ml ±
¢ Methadone Hydrochloride Molteni: syrop
1 mg/ml - 1 but. 100 ml ±

93

Metfo

Molteni

100%
Rx-w (1)
R
100%
Rx-w (1)
R
100%
Rx-w (1)
R

5,62
5,62
6,64
5,45
21,96
3,20

¢ Methadone Hydrochloride Molteni: syrop
1 mg/ml - 1 but. 1000 ml ±

ie NLPZ okaza³o siê nieskuteczne; ciê¿kiej, opornej na leczenie ³uszczycy, prowa-

Rx-w 100% 142,38 dz¹cej do niesprawnoœci, w której nie uzyskano wystarczaj¹cej odpowiedzi na inne

Methadone hydrochloride (1) Nowotwory z³oœliwe
W: Leczenie opioidowego zespo³u abstynencyjnego. Leczenie substytucyjne uzale¿nieñ od heroiny i morfiny (w ramach specjalnych programów leczenia substytucyjnego). Jako lek 2. rzutu w zwalczaniu silnych bólów, zw³aszcza w chorobach
nowotworowych i po operacjach chirurgicznych.
Molteni

Methocarbamol Espefa: tabl. 500 mg - 30 szt. u
Methocarbamol Espefa: tabl. 500 mg - 60 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

Methocarbamol

Methofill:
Methofill:
Methofill:
Methofill:

tabl. 2,5 mg - 50 szt. u
tabl. 2,5 mg - 100 szt. u
tabl. 10 mg - 50 szt. u
tabl. 10 mg - 100 szt. u

Methotrexate

25,92 Methofill SD: inj. [roztw.] 7,5 mg - 8 wstrzyk. u
47,84 Methofill SD: inj. [roztw.] 10 mg - 8 wstrzyk. u
Espefa

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

X
X
X
X

Accord Healthcare

100%

68,27
4,66
bezp³.
100% 46,75
Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,3 ml u Rx R(1)
5,41
S(2)
bezp³.
100% 54,11
Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,35 ml u Rx R(1)
5,35
S(2)
bezp³.
100% 32,00
Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,2 ml u Rx R(1)
5,51
S(2)
bezp³.
100% 24,49
Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,15 ml u Rx R(1)
5,42
S(2)
bezp³.
100% 39,38
Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,25 ml u Rx R(1)
5,46
S(2)
bezp³.
100% 61,19
Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,4 ml u Rx R(1)
5,00
S(2)
bezp³.
Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,55 ml u Rx 100%
X
100% 75,36
Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml u Rx R(1)
4,33
S(2)
bezp³.
100% 89,53
Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,6 ml u Rx R(1)
3,65
S(2)
bezp³.
100% 332,40
Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 4 amp.-strzyk. 0,6 ml u Rx R(1)
5,12
S(2)
bezp³.
100% 279,09
Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 4 amp.-strzyk. 0,5 ml u Rx R(1)
4,27
S(2)
bezp³.
100% 225,78
Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 4 amp.-strzyk. 0,4 ml u Rx R(1)
3,41
S(2)
bezp³.
100% 171,91
Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 4 amp.-strzyk. 0,3 ml u Rx R(1)
3,20
S(2)
bezp³.
100% 89,67
Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 4 amp.-strzyk. 0,15 ml u Rx R(1)
3,79
S(2)
bezp³.
100% 117,45
Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 4 amp.-strzyk. 0,2 ml u Rx R(1)
3,20
S(2)
bezp³.
100% 171,91
Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 8 amp.-strzyk. 0,15 ml u Rx R(1)
3,20
S(2)
bezp³.
100% 225,78
Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 8 amp.-strzyk. 0,2 ml u Rx R(1)
3,41
S(2)
bezp³.
100% 332,40
Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 8 amp.-strzyk. 0,3 ml u Rx R(1)
5,12
S(2)
bezp³.
100% 439,04
Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 8 amp.-strzyk. 0,4 ml u Rx R(1)
6,83
S(2)
bezp³.
100% 545,68
Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 8 amp.-strzyk. 0,5 ml u Rx R(1)
8,53
S(2)
bezp³.
100% 652,32
Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 8 amp.-strzyk. 0,6 ml u Rx R(1) 10,24
S(2)
bezp³.
Methotrexate (1) W: Produkt jest wskazany w leczeniu: czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych pacjentów; wielostawowych postaci ciê¿kiego,
czynnego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów (ang. JIA), jeœli leczen-

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,45 ml u Rx R(1)
S(2)

rodzaje leczenia, takie jak fototerapia, fotochemioterapia (PUVA) czy retinoidy oraz
ciê¿ka ³uszczyca stawowa (³uszczycowe zapalenie stawów) u doros³ych pacjentów;
³agodnej do umiarkowanej postaci choroby Leœniowskiego-Crohna w monoterapii
lub w skojarzeniu z kortykosteroidami u doros³ych pacjentów opornych na leczenie
lub nietoleruj¹cych tiopuryny. WP: Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone
Accord Healthcare
w ChPL (2) Pacjenci 75+

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

X
X
Methofill SD: inj. [roztw.] 12,5 mg - 8 wstrzyk. u
X
100% 350,04
(1)
Rx R
Methofill SD: inj. [roztw.] 15 mg - 8 wstrzyk. u
5,12
S(2)
bezp³.
Rx 100%
Methofill SD: inj. [roztw.] 17,5 mg - 8 wstrzyk. u
X
100% 391,14
Rx R(1)
Methofill SD: inj. [roztw.] 20 mg - 8 wstrzyk. u
6,83
S(2)
bezp³.
100% 485,80
Rx R(1)
Methofill SD: inj. [roztw.] 25 mg - 8 wstrzyk. u
8,53
S(2)
bezp³.
100% 580,47
Rx R(1) 10,24
Methofill SD: inj. [roztw.] 30 mg - 8 wstrzyk. u
S(2)
bezp³.
Methotrexate (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu: czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych pacjentów, wielostawowych postaci ciê¿kiego, czynnego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów (ang. JIA), jeœli leczenie NLPZ okaza³o siê nieskuteczne, ciê¿kiej, opornej na leczenie ³uszczycy,
prowadz¹cej do niesprawnoœci, w której nie uzyskano wystarczaj¹cej odpowiedzi na
inne rodzaje leczenia, takie jak fototerapia, fotochemioterapia (PUVA) czy retinoidy
oraz ciê¿ka ³uszczyca stawowa (³uszczycowe zapalenie stawów) u doros³ych pacjentów, ³agodnej do umiarkowanej postaci choroby Leœniowskiego-Crohna w monoterapii lub w skojarzeniu z kortykosteroidami u doros³ych pacjentów opornych na
leczenie lub nietoleruj¹cych tiopuryny. WP: Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿
Accord Healthcare
okreœlone w ChPL (2) Pacjenci 75+

Methotrexat-Ebewe®: inf. [konc. do przyg. roztw.]
100 mg/ml - 1 fiol. 50 ml u
Methotrexat-Ebewe®: inf. [konc. do przyg. roztw.]
100 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
Methotrexat-Ebewe®: inf. [konc. do przyg. roztw.]
100 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u
Methotrexat-Ebewe®: inj. [roztw.] 10 mg/ml
- 5 amp. 5 ml u
Methotrexat-Ebewe®: inj. [roztw.] 10 mg/ml
- 10 amp. 1 ml u
Methotrexat-Ebewe®: inj. [roztw.] 100 mg/ml
- 5 amp. 5 ml u

Lz

100% 396,90
B(1)
bezp³.

Lz 100%

91,58

Lz 100%

-

Rx 100%

28,93

Rx 100%

35,62

Lz 100%

28,93

Methotrexate (1) Chemioterapia ICD-10: C.41.
W: Nowotwory z³oœliwe, np. ostra bia³aczka limfoblastyczna (ALL) w³¹cznie z bia³aczk¹ oponow¹, nieziarniczy ch³oniak z³oœliwy (ang. Non-Hodgkin’s Lymphoma NHL), rak piersi, rak j¹dra, rak jajnika, nowotwory g³owy i szyi, drobnokomórkowy
rak p³uc, nab³oniak kosmówkowy z³oœliwy, miêsaki koœci; oporna na inne leczenie
³uszczyca.
Ebewe Pharma GmbH

Methotrexat-Ebewe®: tabl. 2,5 mg - 50 szt. u

Rx 100%

Methotrexat-Ebewe®: tabl. 5 mg - 50 szt. u

Rx

Metindol Retard: tabl. o przed³. uwalnianiu 75 mg
- 25 szt.

Rx 100%

X
100% 21,78
(1)
B
2,57
100% 33,98
R(2)
24,31
Rx (1)
Methotrexat-Ebewe®: tabl. 10 mg - 50 szt. u
B
2,98
B(3)
bezp³.
Methotrexate (1) Nowotwory z³oœliwe (2) W: Najciê¿sza, oporna na leczenie postaæ uogólnionej ³uszczycy pospolitej (psoriasis vulgaris), w³¹cznie z ³uszczycowym
zapaleniem stawów (³uszczyca stawowa). Choroby autoimmunologiczne, np. reumatoidalne zapalenie stawów. Skojarzone leczenie wielolekowe nowotworów z³oœliwych i ostrych bia³aczek, kiedy wystêpuj¹ wskazania do leczenia doustnego. (3)
Chemioterapia ICD-10: C.41.
Ebewe Pharma GmbH

Indometacin

Metizol®: tabl. 5 mg - 50 szt.

Rx 100%

Thiamazole

Metmin: aerozol do nosa 50 µg/dawkê
- 1 but. (140 dawek)
Metmin: aerozol do nosa 50 µg/dawkê
- 1 but. 60 dawek

25,60

Bausch Health

25,60

Bausch Health

100%
50%(1)

15,98
8,73

Rx 100%

21,11

Rx

Mometasone furoate (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa lub ca³orocznego zapalenia b³ony œluzowej nosa u osób doros³ych i dzieci w wieku 3 lat i starszych. Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu polipów nosa u osób doros³ych w wieku 18
lat i starszych.
Adamed
100%
7,02
R(1)
6,26
(2)
C
bezp³.
S(3)
bezp³.
100% 10,29
R(1)
5,56
Rx (2)
Metocard®: tabl. 100 mg - 30 szt.
C
bezp³.
(3)
S
bezp³.
Metoprolol tartrate (1) W: Nadciœnienie têtnicze. D³awica piersiowa. Zaburzenia
rytmu serca, zw³aszcza czêstoskurcz nadkomorowy. Pomocniczo w nadczynnoœci
tarczycy. Wczesne rozpoczêcie leczenia metoprololem po przebyciu ostrej fazy za-

Metocard®: tabl. 50 mg - 30 szt.

Rx

94

LEKsykon - Receptariusz

Metoc

wa³u miêœnia sercowego zmniejsza obszar martwicy i ryzyko migotania komór, a tak¿e umo¿liwia zastosowanie mniejszych dawek leków przeciwbólowych. WP: Ekstrasystolie pochodzenia komorowego u dzieci do 18 r¿. (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Pacjenci 75+
Polpharma

Metocard®: inj. [roztw.] 1 mg/ml - 5 amp. 5 ml

Rx 100%

Metoprolol tartrate

Metocard® ZK: tabl. o przed³. uwalnianiu 23,75 mg
Rx 100%
- 28 szt.
Metocard® ZK: tabl. o przed³. uwalnianiu 47,5 mg
Rx 100%
- 28 szt.
Metocard® ZK: tabl. o przed³. uwalnianiu 95 mg - 28 szt. Rx 100%
Metoprolol succinate

Metoclopramidum 0,5% Polpharma: inj. [roztw.]
5 mg/ml - 5 amp. 2 ml u

Rx 100%

Metoclopramide hydrochloride

Metoprolol succinate

20,31

7,99
8,99
12,42
Mylan

Laboratoire HRA-Pharma

Rx 100%

10,27

Rx 100%

11,57

Rx 100%

20,52
Biofarm

Rx 100%

Metoprolol tartrate

Metotreksat Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
100 mg/ml - 1 fiol. 50 ml u

9,35

Rx 100% 1723,68

Metoprolol succinate

Metoprolol VP: tabl. 50 mg - 30 szt.

24,80

Polpharma

Metogen SC: tabl. o przed³. uwalnianiu 23,75 mg
Rx 100%
- 28 szt.
Metogen SC: tabl. o przed³. uwalnianiu 47,5 mg - 28 szt. Rx 100%
Metogen SC: tabl. o przed³. uwalnianiu 95 mg - 28 szt. Rx 100%

Metoprolol Biofarm ZK: tabl. o przed³. uwalnianiu
23,75 mg - 28 szt.
Metoprolol Biofarm ZK: tabl. o przed³. uwalnianiu
47,5 mg - 28 szt.
Metoprolol Biofarm ZK: tabl. o przed³. uwalnianiu
95 mg - 28 szt.

13,44

Polpharma

Metoclopramidum Polpharma: tabl. 10 mg - 50 szt. Rx 100%
u

Metyrapone

12,27

Polpharma

Metoclopramide hydrochloride

Metopirone: kaps. miêkkie 250 mg - 50 szt. u

X

Polfa Warszawa

6,50

Bausch Health

Rx-z

100% 297,68
B(1)
bezp³.

Methotrexate (1) Chemioterapia ICD-10: C.41.
W: Ostra bia³aczka limfoblastyczna, ch³oniaki nieziarnicze, kostniakomiêsak, wspomagaj¹co w zaawansowanym raku piersi, rak g³owy i szyi z przerzutami lub wznow¹, kosmówczak i inne rodzaje choroby trofoblastycznej, zaawansowany rak
pêcherza moczowego.
Accord Healthcare

Metronidazol 0,5% Polpharma: inj. [roztw.] 5 mg/ml Lz 100%
- 10 amp. 20 ml
Metronidazol 0,5% Polpharma: inj. [roztw.] 5 mg/ml Lz 100%
- 40 poj. 100 ml
Metronidazole

Metronidazol Chema: maœæ stomatologiczna
100 mg/g - 1 tuba 5 g

-

leczeniu substytucyjnym. Produkt leczniczy wskazany do stosowania w nastêpuj¹cych schorzeniach: Zaburzenia inne ni¿ endokrynologiczne. Choroby reumatyczne. Leczenie wspomagaj¹ce do krótkotrwa³ego stosowania (w czasie epizodu
zaostrzenia lub pogorszenia stanu zdrowia) w przebiegu: ³uszczycowego zapalenia
stawów; reumatoidalnego zapalenia stawów, w tym m³odzieñczego reumatoidalnego zapalenia stawów (w niektórych przypadkach mo¿e byæ wymagane podawanie
ma³ych dawek jako leczenie podtrzymuj¹ce); zesztywniaj¹cego zapalenia stawów
krêgos³upa; ostrego i podostrego zapalenia kaletki maziowej; ostrego nieswoistego
zapalenia pochewki œciêgna; ostrego dnawego zapalenia stawów; pourazowej choroby zwyrodnieniowej stawów; zapalenia b³ony maziowej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów; zapalenia nadk³ykcia. Uk³adowe choroby tkanki ³¹cznej. W
okresie zaostrzenia lub jako leczenie podtrzymuj¹ce w przebiegu: tocznia rumieniowatego uk³adowego (i zapalenia nerek w przebiegu tocznia); zapalenia wielomiêœniowego i zapalenia skórno-miêœniowego; ostrego reumatycznego zapalenia miêœnia sercowego; polimialgii reumatycznej; olbrzymiokomórkowego zapalenia têtnic.
Choroby dermatologiczne. Pêcherzyca; pêcherzowe opryszczkowate zapalenie skóry; ciê¿ka odmiana rumienia wielopostaciowego (zespó³ Stevens-Johnsona);
z³uszczaj¹ce zapalenie skóry; ziarniniak grzybiasty; ciê¿ka postaæ ³uszczycy; ciê¿ka
postaæ ³ojotokowego zapalenia skóry. Choroby alergiczne. Leczenie ciê¿kich chorób alergicznych, w przypadku, kiedy inne metody leczenia s¹ nieskuteczne: sezonowe lub ca³oroczne alergiczne zapalenie b³ony œluzowej nosa; choroba posurowicza; astma oskrzelowa; reakcje nadwra¿liwoœci na leki; wyprysk kontaktowy (kontaktowe zapalenie skóry); atopowe zapalenie skóry. Choroby oczu. Ciê¿kie, ostre i
przewlek³e procesy alergiczne i zapalne obejmuj¹ce oko i jego przydatki, takie jak:
alergiczne brze¿ne owrzodzenia rogówki; pó³pasiec oczny; zapalenie w obrêbie odcinka przedniego oka; rozlane zapalenie b³ony naczyniowej tylnego odcinka oka i
zapalenie naczyniówki; wspó³czulne zapalenie b³ony naczyniowej; alergiczne zapalenie spojówek; zapalenie rogówki; zapalenie naczyniówki i siatkówki; zapalenie
nerwu wzrokowego; zapalenie têczówki, zapalenie têczówki i cia³a rzêskowego.
Choroby uk³adu oddechowego. Objawowa sarkoidoza; zespó³ Loefflera niepoddaj¹cy siê leczeniu innymi lekami; beryloza; piorunuj¹ca lub rozsiana gruŸlica p³uc,
jednoczeœnie z odpowiednim leczeniem chemioterapeutykiem przeciwgruŸliczym;
zach³ystowe zapalenie p³uc. Choroby krwi. Samoistna plamica ma³op³ytkowa u doros³ych; wtórna ma³op³ytkowoœæ u doros³ych; nabyta (autoimmunologiczna) niedokrwistoœæ hemolityczna; niedobór erytroblastów w szpiku; wrodzona niedokrwistoœæ
hipoplastyczna. Choroby nowotworowe. Leczenie paliatywne: bia³aczki i ch³oniaków
u doros³ych; ostrej bia³aczki u dzieci. Obrzêki. W celu wywo³ania diurezy albo remisji
proteinurii w zespole nerczycowym, bez mocznicy, idiopatycznym lub w przebiegu
tocznia rumieniowatego. Choroby przewodu pokarmowego. W zaostrzeniu przebiegu: wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego; choroby Leœniowskiego-Crohna. Choroby uk³adu nerwowego. Zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego; obrzêk
mózgu zwi¹zany z obecnoœci¹ guza mózgu. Inne. Przeszczepianie narz¹dów. Zaburzenia endokrynologiczne. Pierwotna lub wtórna niedoczynnoœæ kory nadnerczy
(hydrokortyzon lub kortyzon s¹ lekami z wyboru. W razie koniecznoœci syntetyczne
analogi mog¹ byæ stosowane jednoczeœnie z mineralokortykosteroidami. U niemowl¹t i dzieci suplementacja mineralokortykosteroidów jest szczególnie istotna.); wrodzony przerost nadnerczy; nieropne zapalenia tarczycy, hiperkalcemia w przebiegu
Orion Corporation
choroby nowotworowej. (2) Kobiety w ci¹¿y

100%

9,20
3,57
S(2)
bezp³.
Rx 100% 25,95
Miansegen: tabl. powl. 10 mg - 90 szt. u
Rx 100% 17,81
Miansegen: tabl. powl. 30 mg - 20 szt. u
100% 25,60
Rx 30%(1) 8,70
Miansegen: tabl. powl. 30 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 47,99
Rx 30%(1) 14,40
Miansegen: tabl. powl. 60 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Mianserin (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu objawów zaburzeñ depresyjnych.

Miansegen: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u

Mylan Healthcare

Micafungin Teva: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 50 mg Rx-z 100% 1700,00
- 1 fiol.
Micafungin Teva: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 100 mg Rx-z 100% 2000,00
- 1 fiol.
Micafungin

MicardisPlus: tabl. 80/25 mg - 14 szt.

PKU Maestro

100% 1005,73
Œ¯ (1)
R
3,20
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów
Polpharma powy¿ej 3 roku ¿ycia
W: Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii.
PKU Maestro
Rx 100% 61,50
100% 509,11

Mevalia PKU Motion Red Fruits 20: p³yn
20 g/140 ml - 30 sasz. po 140 ml

Teva B.V.

Rx 100%

24,52
100% 37,17
Rx 30%(1) 24,56
MicardisPlus: tabl. 80/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 37,94
(1)
Rx 30% 25,33
MicardisPlus: tabl. 80/25 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Telmisartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego. Dawka 80/12,5 mg. Z³o¿ony produkt leczniczy (zawieraj¹cy telmisartan w dawce 80 mg i hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg) jest wskazany do stosowania u doros³ych, u których ciœnienie krwi nie jest kontrolowane w sposób wystarczaj¹cy z zastosowaniem samego telmisartanu. Dawka 80/25 mg. Z³o¿ony produkt
leczniczy (zawieraj¹cy telmisartan w dawce 80 mg i hydrochlorotiazyd w dawce 25
mg) jest wskazany do stosowania u pacjentów, u których ciœnienie krwi nie jest kontrolowane w wystarczaj¹cy sposób produktem 80 mg/12,5 mg (zawieraj¹cym telmisartan w dawce 80 mg i hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg) lub u doros³ych, którzy
wczeœniej byli ustabilizowani za pomoc¹ telmisartanu i hydrochlorotiazydu podawanych osobno. (2) Pacjenci 75+
Boehringer Ingelheim

Micardis®: tabl. 40 mg - 28 szt.
Mevalia PKU Motion Red Fruits 10: p³yn 10 g/70 ml Œ¯ 100% 509,11 Micardis®: tabl. 80 mg - 14 szt.
- 30 sasz. po 70 ml
R(1)
9,44
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów Micardis®: tabl. 80 mg - 28 szt.
powy¿ej 3 roku ¿ycia
W: Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii.

Rx 30%(1)

Rx 100%
Rx 100%

24,02
21,29
100% 32,18
Rx 30%(1) 19,57
S(2)
bezp³.
Telmisartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze: leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym: zmniejszenie
czêstoœci zachorowañ z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z jawn¹ chorob¹ mia¿d¿ycow¹ (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub choroba têtnic
obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ typu 2 z udokumentowanymi powik³aniami
dotycz¹cymi narz¹dów docelowych. (2) Pacjenci 75+
Boehringer Ingelheim

100% 75,60
® 60 Hydrogel : ¿el - 1 but. 250 g
WM 30%(1) 22,68
Microdacyn
(1)
R
Metronidazole
Chema-Elektromet
9,44
B(2)
bezp³.
Rx 100% 16,21 Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów
Metronidazol Jelfa: ¿el 10 mg/g - 1 tuba 15 g
100% 49,11
powy¿ej 3 roku ¿ycia
Metronidazole
Bausch Health W: Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii.
(1)
PKU Maestro Microdacyn® 60 Hydrogel : ¿el - 1 but. 120 g
WM 30% 23,71
Metronidazol Polpharma: tabl. 250 mg - 20 szt. u Rx 100% 33,57 Mevalia PKU Motion Tropical 20: p³yn 20 g/140 ml
100% 1005,73
B(2)
12,82
Œ¯
Metronidazol Polpharma: tabl. 500 mg - 28 szt. u Rx 100% 63,91 - 30 sasz. po 140 ml
R(1)
3,20 Microdacyn® 60 Hydrogel : ¿el - 1 but. 60 g
WMo 100% 39,50
Metronidazole
Polpharma Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów
Emplastri hydropolymerosa (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
KIKGEL
Metronidazol Polpharma: tabl. dopochwowa 500 mg Rx 100% 29,27 powy¿ej 3 roku ¿ycia
W:
Dieta
eliminacyjna
w
fenyloketonurii.
PKU
Maestro
- 10 szt.
100%
8,20
Microgynon® 21: tabl. powl. 0,03 mg+ 0,15 mg
Rx
100% 1005,73 - 21 szt.
Metronidazole
Polpharma Mevalia PKU Motion Yellow Fruits 20: p³yn
30%(1)
3,09
Œ¯ (1)
R
3,20
100% 48,99 20 g/140 ml - 30 sasz. po 140 ml
100% 21,91
Microgynon® 21: tabl. powl. 0,03 mg+ 0,15 mg
Rx
Metsigletic: tabl. powl. 50/1000 mg - 56 szt.
Rx
(1)
30%(1) 19,86 Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów - 63 szt.
30%
6,57
powy¿ej 3 roku ¿ycia
100% 48,99 W: Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii.
PKU Maestro Ethinylestradiol + Levonorgestrel (1) W: Antykoncepcja. Decyzja o przepisaRx
Metsigletic: tabl. powl. 50/850 mg - 56 szt.
(1)
niu
produktu
leczniczego
powinna
zostaæ
podjêta
na
podstawie
indywidualnej
oceny
30%
19,86
100% 12,53 czynników ryzyka u kobiety, zw³aszcza ryzyka ¿ylnej choroby zakrzepowozatorowej
Sitagliptin + Metformin hydrochloride (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z Mextra Superabsorbent: opatrunek specjalistyczny
WM 30%(1) 3,76 oraz ryzyka ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej zwi¹zanego ze stosowaniem prometformin¹: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w 10x10 cm - 1 szt.
duktu leczniczego w odniesieniu do innych z³o¿onych hormonalnych œrodków antykB(2)
maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontrobezp³. oncepcyjnych.
Bayer
li glikemii, wartoœæ HbA1c >7% (przez co najmniej 3 miesi¹ce)
100% 24,99
Mextra
Superabsorbent:
opatrunek
specjalistyczny
®: inj. [roztw.] 5 mg/ml - 10 amp. 1 ml u
W: U doros³ych pacjentów z cukrzyc¹ typu 2: produkt wskazany jest do stosowania,
Lz 100%
WM

Midanium
(1)
30%
7,50
oprócz diety i æwiczeñ fizycznych, w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów z gli- 12,5x17,5 cm - 1 szt.
®
Lz 100%
kemi¹ niedostatecznie wyrównan¹ podczas stosowania maks. tolerowanej dawki Mextra Superabsorbent: opatrunek specjalistyczny
100% 37,78  Midanium : inj. [roztw.] 5 mg/5 ml - 10 amp. 5 ml u
WM
metforminy w monoterapii, lub u pacjentów ju¿ leczonych sytagliptyn¹ w skojarzeniu
 Midanium®: inj. [roztw.] 15 mg/3 ml - 5 amp. 3 ml u Lz 100%
(1)
17,5x22,5
cm
1
szt.
30%
11,33
z metformin¹; produkt wskazany jest do stosowania w skojarzeniu z pochodn¹ sul Midanium®: inj. [roztw.] 50 mg/10 ml - 5 amp. 10 ml Lz 100%
fonylomocznika (tj. w leczeniu potrójnie skojarzonym), oprócz diety i æwiczeñ fizycz- Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) EpiderMölnlycke Health Care u
nych, u pacjentów z glikemi¹ niedostatecznie wyrównan¹ podczas stosowania molysis bullosa
Midazolam
Polfa Warszawa
maksymalnej tolerowanej dawki metforminy i pochodnej sulfonylomocznika; pro100%
9,20
dukt jest wskazany w leczeniu potrójnie skojarzonym z agonist¹ receptora aktywoRx 30%(1) 3,57  Midazolam normon - import docelowy: inj.
wanego przez proliferatory peroksysomów typu gamma (PPARg) (np. Miansec: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
Lz 100%
[roztw.] 15 mg/3 ml - 50 amp. u
tiazolidynedionem) oprócz diety i æwiczeñ fizycznych, u pacjentów z glikemi¹ niedoS(2)
bezp³. Midazolam
Laboratorios Normon
statecznie wyrównan¹ podczas stosowania maksymalnej tolerowanej dawki metfor100% 25,56
miny i agonisty receptora PPARg; produkt jest tak¿e wskazany do stosowania, jako
Rx 100% 38,72
Midiana®: tabl. powl. 0,03 mg+ 3 mg - 21 szt.
lek uzupe³niaj¹cy podanie insuliny (tj. w leczeniu potrójnie skojarzonym), pomocni- Miansec: tabl. powl. 10 mg - 90 szt. u
Rx 30%(1) 8,66
Ethinylestradiol + Drospirenone
Gedeon Richter
czo wraz z diet¹ i æwiczeniami fizycznymi w celu poprawy kontroli glikemii u pacjen(2)
S
bezp³.
tów, u których stosowanie sta³ej dawki insuliny i metforminy nie zapewnia
100% 23,54
Polpharma
odpowiedniej kontroli glikemii.
100% 17,53
30%(1) 10,92
Rx 30%(1) 6,27 Miflonide Breezhaler: prosz. do inhal. [kaps.]
100%
9,21 Miansec 30: tabl. powl. 30 mg - 20 szt. u
Rx C(2) bezp³.
(2)
(1)
®
S
bezp³. 200 µg/dawkê - 1 inhal. (60 dawek)
Rx R
Metypred : tabl. 4 mg - 30 szt.
4,38
R(3)
8,71
100% 25,33
C(2)
bezp³.
S(4)
bezp³.
(1)
Rx 30%
8,43
100% 32,10 Miansec 30: tabl. powl. 30 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Rx R(1)
Metypred®: tabl. 16 mg - 30 szt.
6,83
C(2)
bezp³. Mianserin (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
Methylprednisolone (1) W: Glikokortykosteroidy nale¿y stosowaæ tylko objawo- W: Objawy depresyjne o ró¿nym pod³o¿u, w których wskazane jest leczenie farmakPharmaSwiss
wo, z wyj¹tkiem przypadków zaburzeñ endokrynologicznych, kiedy s¹ stosowane w ologiczne.

Mevalia PKU Motion Tropical 10: p³yn 10 g/70 ml
- 30 sasz. po 70 ml

Œ¯

LEKsykon - Receptariusz

100% 41,25
30%(1) 16,01
Miflonide Breezhaler: prosz. do inhal. [kaps.]
Rx C(2) bezp³.
400 µg/dawkê - 1 inhal. (60 dawek)
R(3)
8,39
S(4)
bezp³.
Budesonide (1) Tylko we wskazaniach pozarejestracyjnych WP: Wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 r¿. (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (4) Pacjenci 75+
W: Astma oskrzelowa, POChP.
Novartis Poland

Milupa PKU 2 SHAKE: prosz. do przyg. p³ynu doust.
[smak truskawkowy] - 10 sasz. 50 g

Œ¯

100% 281,40 Minulet: dra¿. 0,03 mg+ 0,075 mg - 21 szt.
R(1)
3,20 Ethinylestradiol + Gestodene

C(2)
bezp³.
Montelukast (1) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna
choroba p³uc (2) Kobiety w ci¹¿y
W: Dawka 4 mg. Lek jest wskazany pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów w
wieku 2-5 lat z astm¹ przewlek³¹ o ³agodnym lub umiarkowanym nasileniu, u których
leczenie za pomoc¹ wziewnych glikokortykosteroióow i stosowanych doraŸnie krótko dzia³aj¹cych ƒb-agonistów nie daje odpowiedniej klinicznej kontroli objawów astmy. Lek mo¿e byæ równie¿ stosowany zamiast ma³ych dawek wziewnych
glikokortykosteroidów u pacjentów w wieku 2-5 lat z astm¹ przewlek³¹ ³agodn¹, u
których w ostatnim okresie nie wystêpowa³y ciê¿kie napady astmy wymagaj¹ce stosowania doustnych glikokortykosteroidów i którzy nie potrafi¹ stosowaæ glikokortykosteroidów wziewnych. Lek jest równie¿ wskazany w zapobieganiu astmie u
pacjentów w wieku 2 lat i starszych, u których dominuj¹cym objawem jest skurcz
oskrzeli wywo³any wysi³kiem fizycznym. Dawka 5 mg. Lek jest wskazany pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów w wieku 2-5 lat z astm¹ przewlek³¹ o ³agodnym
lub umiarkowanym nasileniu, u których leczenie za pomoc¹ wziewnych glikokortykosteroióow i stosowanych doraŸnie krótko dzia³aj¹cych ƒb-agonistów nie daje odpowiedniej klinicznej kontroli objawów astmy. Lek mo¿e byæ równie¿ stosowany
zamiast ma³ych dawek wziewnych glikokortykosteroidów u pacjentów w wieku 2-5
lat z astm¹ przewlek³¹ ³agodn¹, u których w ostatnim okresie nie wystêpowa³y ciê¿kie napady astmy wymagaj¹ce stosowania doustnych glikokortykosteroidów i którzy
nie potrafi¹ stosowaæ glikokortykosteroidów wziewnych. Lek jest równie¿ wskazany
w zapobieganiu astmie u pacjentów w wieku 2 lat i starszych, u których dominuj¹cym objawem jest skurcz oskrzeli wywo³any wysi³kiem fizycznym. Lek jest równie¿
wskazany w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia b³ony œluzowej
nosa. Dawka 10 mg. Lek jest wskazany pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów
z astm¹ przewlek³¹ o ³agodnym lub umiarkowanym nasileniu, u których leczenie za
pomoc¹ wziewnych glikokortykosteroidów i stosowanych dor¿nie krótko dzia³aj¹cych ƒb-agonistów nie daje odpowiedniej klinicznej kontroli objawów astmy. Lek
jest równie¿ wskazany w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia
b³ony œluzowej nosa.
Adamed

Milupa PKU 3: tabl. powl. - 60 sasz. po 10 szt.

Milvane: tabl. powl. - 21 szt.

Œ¯

100% 502,19
R(1)
3,20

Rx 100%

Ethinylestradiol + Gestodene

Bayer

Minesulin®: prosz. do przyg. zaw. doust. 100 mg
- 30 sasz. 2 g u

Rx

Rx 100%

Nimesulide

Rx 100%
Rx 100%

Minirin® Melt: liof. doustny 60 µg - 30 szt.
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
W: Do postêpowania dietetycznego w fenyloketonurii i hiperfenyloalaninemii u niemowl¹t w 1. roku ¿ycia.
Nutricia

Rx 30%(1)

- 1 puszka 450 g

Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
W: Leczenie ¿ywieniowe dzieci z fenyloketonuri¹ i hiperfenyloalaninemi¹ powy¿ej 1
r¿.
Nutricia

Milupa PKU 2 Prima: granulat - 1 puszka 500 g

Œ¯

100% 339,46
R(1)
3,20

Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
W: Do postêpowania dietetycznego w fenyloketonurii i hiperfenyloalaninemii u dzieci w wieku powy¿ej 1. roku ¿ycia.
Nutricia

Milupa PKU 2 Secunda: granulat - 1 puszka 500 g

Œ¯

100% 392,20
R(1)
3,20

Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
W: Do postêpowania dietetycznego w fenyloketonurii i hiperfenyloalaninemii u dzieci w wieku powy¿ej 8 lat i m³odzie¿y.
Nutricia

Milupa PKU 2 SHAKE: prosz. do przyg. p³ynu doust.
[smak choco] - 10 sasz. 50 g

Œ¯

Pfizer

Rx 100%
Rx 100%
100%

Rx 100%

Rx-z 100%

X

Rx-z 100%

X

Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta

Roche Registration

Mirena®: system terapeutyczny domaciczny 20 µg/24 h Rx 100% 852,55
- 1 szt.
Levonorgestrel

Bayer

Mirtagen: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 30 szt. u Rx 100%
Mirtagen: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 30 mg - 30 szt. u Rx 100%
Mirtagen: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 45 mg - 30 szt. u Rx 100%
Mirtazapine

25,32
39,99
39,99
Viatris Ltd

Mirtor®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 30 szt. u
Mirtor®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 30 mg - 30 szt. u
Mirtor®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 45 mg - 30 szt. u

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Mirtazapine

31,41
42,84
48,54

Orion Corporation

Mirvedol: tabl. 10 mg - 56 szt. u

Rx 100%

Mirzaten Q-Tab: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg
- 30 szt. u
Mirzaten Q-Tab: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 30 mg
- 30 szt. u
Mirzaten Q-Tab: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 45 mg
- 30 szt. u

45,17

Gedeon Richter

Rx 100%

35,44

Rx 100%

43,76

Rx 100%

69,66

Rx 100%
Rx 100%

60,53
90,80

Mirtazapine

Krka

Mirzaten® 30 mg: tabl. powl. 30 mg - 30 szt. u
Mirzaten® 45 mg: tabl. powl. 45 mg - 30 szt. u
Mirtazapine

Krka

Mitomycin Accord: prosz. i rozp. do przyg. roztw. do
podaw. do pêcherza mocz. 10 mg - 1 fiol.
Mitomycin Accord: prosz. i rozp. do przyg. roztw. do
podaw. do pêcherza mocz. 20 mg - 1 fiol.

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Mitomycin

Accord Healthcare

Mitoxantron Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
2 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
Mitoxantron Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
2 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Mitoxantrone

Accord Healthcare

100% 95,05
C(1)
bezp³.
30
R(2)
4,00
4,64
(3)
S
bezp³.
13,18 Insulin monocomponent + Insulin isophanic human (1) Kobiety w ci¹¿y
Adamed (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu cukrzycy.
Novo Nordisk
220,54
100% 95,05
Ferring
(1)
bezp³.
160,23 Mixtard® 50 Penfill®: inj. [zaw.] 100 j.m./ml - 5 wk³. 3 ml Rx C
R(2)
4,00
Ferring
S(3)
bezp³.
91,51
Insulin monocomponent + Insulin isophanic human (1) Kobiety w ci¹¿y
30,40 (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
Novo Nordisk
7,41 W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu cukrzycy.

R(2)
100% 174,60
Rx 30%(1) 52,38
Minirin® Melt: liof. doustny 120 µg - 30 szt.
R(2)
3,20
100% 336,80
Rx 30%(1) 101,04
Minirin® Melt: liof. doustny 240 µg - 30 szt.
R(2)
6,40
Desmopressin acetate (1) Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powy¿ej 6 r¿. z prawid³ow¹ zdolnoœci¹ zagêszczania moczu po udokumentowaniu nieskutecznoœci 1-miesiêcznego postêpowania wspomagaj¹cego i motywuj¹cego
WP: Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiêdzy 5-6 r¿. z prawid³ow¹ zdolnoœci¹ zagêszczania moczu po udokumentowaniu nieskutecznoœci
1-miesiêcznego postêpowania wspomagaj¹cego i motywuj¹cego (2) Moczówka
prosta przysadkowa
W: Leczenie moczówki prostej oœrodkowej. Leczenie pierwotnego izolowanego moczenia nocnego u pacjentów powy¿ej 6 lat z prawid³ow¹ zdolnoœci¹ zagêszczania
moczu. Leczenie objawowe nokturii u doros³ych, zwi¹zanej z nocnym wielomoczem
(objêtoœæ moczu wytwarzanego w nocy przekracza pojemnoœæ pêcherza moczowego).
Ferring

100% 281,40 Minovivax 5%: roztw. na skórê 50 mg/ml
R(1)
3,20 - 1 but. 100 ml
Minoxidil

Orion Corporation

Mircera: inj. do¿./podsk. [roztw.] 30 µg/0,3 ml
- 1 amp.-strzyk. 0,3 ml
Mircera: inj. do¿./podsk. [roztw.] 50 µg/0,3 ml
- 1 amp.-strzyk. 0,3 ml

X

Adamed

100% 267,04 Minesulin®: tabl. 100 mg - 10 szt. u
R(1)
3,20 Minesulin®: tabl. 100 mg - 30 szt. u
Nimesulide
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
W: Do postêpowania dietetycznego w fenyloketonurii i hiperfenyloalaninemii u nie- Minirin®: inj. [roztw.] 4 µg/ml - 10 amp. 1 ml
mowl¹t.
Nutricia
Desmopressin acetate
100% 113,24
Milupa PKU 1 mix: prosz. 2155 kJ/100 g
Œ¯ (1)
Minirin®: aerozol do nosa 10 µg/dawkê - 1 poj. 5 ml
- 1 puszka 400 g
R
3,20
Desmopressin acetate
Milupa PKU 1 mix: prosz. 2155 kJ/100 g
Œ¯ 100%
X

100% 318,16
R(1)
3,20

36,60

100% 12,89
Rx 30%(1) 3,87
S(2)
bezp³.
100% 24,20
Rx 30%(1) 7,26
Miravil: tabl. powl. 100 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Sertraline (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Sertralina jest wskazana w leczeniu: epizodów ciê¿kiej depresji; zapobieganiu
nawrotowi epizodów ciê¿kiej depresji; zaburzeñ lêkowych z napadami lêku (lêk paniczny) z agorafobi¹ lub bez agorafobii; zaburzeñ obsesyjno-kompulsyjnych (ZO-K)
u doros³ych i pacjentów pediatrycznych w wieku 6-17 lat; fobii spo³ecznej; zaburzeñ
stresowych pourazowych tzw. post-traumatic stress disorder (PTSD).

39,25 Memantine hydrochloride

100% 438,81
B(1)
bezp³.
100% 877,59
Rx (1)
Mimpara: tabl. powl. 60 mg - 28 szt.
B
bezp³.
100% 1316,40
Rx (1)
Mimpara: tabl. powl. 90 mg - 28 szt.
B
bezp³.
Cinacalcet hydrochloride (1) Program lekowy: leczenie wtórnej nadczynnoœci
przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
W: Wtórna nadczynnoœæ przytarczyc. Doroœli: leczenie wtórnej nadczynnoœci przytarczyc (ang. hyperparathyroidism - HPT) u doros³ych chorych ze schy³kow¹ chorob¹ nerek (ang. end-stage renal disease - ESRD) leczonych d³ugotrwale dializ¹.
Dzieci i m³odzie¿: leczenie wtórnej nadczynnoœci przytarczyc (HPT) u dzieci w wieku
3 lat i starszych ze schy³kow¹ chorob¹ nerek (ESRD) leczonych d³ugotrwale dializ¹,
u których wtórna nadczynnoœæ przytarczyc nie jest odpowiednio kontrolowana terapi¹ standardow¹. Produkt mo¿e byæ stosowany jako element terapii, z zastosowaniem preparatów wi¹¿¹cych fosforany i/lub wit. D, o ile jest to konieczne. Rak
przytarczyc i pierwotna nadczynnoœæ przytarczyc u doros³ych. Zmniejszanie hiperkalcemii u doros³ych pacjentów: z rakiem przytarczyc; z pierwotn¹ nadczynnoœci¹
przytarczyc, u których ze wzglêdu na stê¿enie wapnia w surowicy krwi (wed³ug odpowiednich wytycznych dotycz¹cych leczenia) wskazana by³aby paratyreoidektomia (operacja usuniêcia przytarczyc), ale u których wykonanie takiego zabiegu jest
klinicznie niew³aœciwe lub jest przeciwwskazane.
Amgen

Mimpara: tabl. powl. 30 mg - 28 szt.

Milupa PKU 1: granulat 1233 kJ/100 g - 1 puszka 500 g Œ¯

Œ¯

Rx 100%

Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
W: Do postêpowania dietetycznego w fenyloketonurii i hiperfenyloalaninemii u dzieMiravil: tabl. powl. 50 mg - 30 szt. u
ci w wieku powy¿ej 8 lat i m³odzie¿y.
Nutricia

Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
W: Do postêpowania dietetycznego w fenyloketonurii i hiperfenyloalaninemii u m³oNutricia
Rx 100%
Migard: tabl. powl. 2,5 mg - 1 szt.
X dzie¿y w wieku powy¿ej 15 lat i doros³ych.
Frovatriptan
Menarini International
100% 439,67
Œ¯ (1)
Milupa PKU 3 Advanta: granulat - 1 puszka 500 g
R
3,20
Rx 100%
Migtan: tabl. powl. 50 mg - 6 szt.
X
Rx 100%
Migtan: tabl. powl. 100 mg - 6 szt.
X Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
Sumatriptan
Bausch Health W: Do postêpowania dietetycznego w fenyloketonurii (PKU) i hiperfenyloalaninemii
(HPA) u m³odzie¿y w wieku powy¿ej 15 lat i doros³ych.
Nutricia
Rx 100% 23,00
Milgamma® 100: dra¿. 100 mg+ 100 mg - 15 szt.
100%
8,52
Rx (1)
Rx 100% 44,03 Milurit®: tabl. 100 mg - 50 szt. u
Milgamma® 100: dra¿. 100 mg+ 100 mg - 30 szt.
R
3,20
Rx 100%
Milgamma® 100: dra¿. 100 mg+ 100 mg - 60 szt.
X
Rx 100% 14,90
Milurit®: tabl. 200 mg - 1 but. 30 szt. u
®
Rx
100%
Milgamma 100: dra¿. 100 mg+ 100 mg - 100 szt.
X
100% 14,94
Rx (1)
Pyridoxine + Benfotiamine
Wörwag Pharma Milurit®: tabl. 300 mg - 30 szt. u
R
3,20
Milgamma® N: inj. dom. [roztw.] (0,5 mg+ 50 mg + 50 Rx 100% 22,76 Allopurinol (1) W: Leczenie wszystkich postaci hiperurykemii, których nie mo¿na
mg)/ml - 5 amp. 2 ml
kontrolowaæ diet¹, w tym hiperurykemia wtórna ró¿nego pochodzenia i powik³ania
Pyridoxine + Lidocaine hydrochloride + Cyanocobalamin + Thiamine kliniczne stanów przebiegaj¹cych z hiperurykemi¹, zw³aszcza jawna dna moczanoWörwag Pharma wa, nefropatia moczanowa (np. w trakcie leczenia nowotworów) oraz w celu roz100% 15,12 puszczenia z³ogów i zapobiegania powstawaniu kamieni moczanowych. Leczenie
nawracaj¹cej kamicy nerkowej z kamieniami nerkowymi o mieszanym sk³adzie wapRx 30%(1) 8,88 niowo-szczawianowym, z towarzysz¹c¹ hiperurykemi¹, gdy leczenie p³ynami, diet¹
Milukante: tabl. do rozgr. i ¿ucia 4 mg - 28 szt.
(2)
C
bezp³. i innymi sposobami okaza³o siê nieskuteczne. Choroby nowotworowe i zespo³y mieloproliferacyjne z szybkim obrotem komórkowym, w których zwiêkszone stê¿enie
100% 18,81 moczanów wystêpuje samoistnie lub wywo³ane jest leczeniem cytotoksycznym. ZaRx 30%(1) 11,00 burzenia czynnoœci niektórych enzymów, prowadz¹ce do nadprodukcji moczanów,
Milukante: tabl. do rozgr. i ¿ucia 5 mg - 28 szt.
np.: fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej (np. zespó³ Lescha-NyC(2)
bezp³. hana); glukozo-6-fosfatazy (np. choroba spichrzeniowa glikogenu); syntetazy fosfo100% 28,63 rybozylopirofosforanowej; amidotransferazy fosforybozylopirofosforanowej; fosforProterapia
Rx 30%(1) 13,01 ybozylotransferazy adeninowej.
Milukante: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.

Milupa PKU 2-mix: prosz. 1881 kJ/100 g
- 1 puszka 400 g

95

Miflo

Mixtard®

Penfill®:

inj. [zaw.] 100 j.m./ml - 5 wk³. 3 ml Rx

100%

Mizetam: tabl. 10/20 mg - 30 szt.

24,97

Rx 30%(1) 15,35

S(2)
bezp³.
100% 24,97
(1)
Rx 30% 15,35
Mizetam: tabl. 10/10 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 24,97
Rx 30%(1) 15,35
Mizetam: tabl. 10/40 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Ezetimibe + Atorvastatine (1) Leczenie wspomagaj¹ce do stosowania wraz z
diet¹ u pacjentów doros³ych z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹ (heterozygotyczn¹ i
homozygotyczn¹ rodzinn¹ i nierodzinn¹) lub mieszan¹ hiperlipidemi¹ ju¿ kontrolowan¹ za pomoc¹ atorwastatyny i ezetymibu, które s¹ podawane w takich samych
dawkach (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy wskazany jako leczenie wspomagaj¹ce do stosowania wraz z
diet¹ u pacjentów doros³ych z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹ (heterozygotyczn¹ i
homozygotyczn¹ rodzinn¹ i nierodzinn¹) lub mieszan¹ hiperlipidemi¹ ju¿ kontrolowan¹ za pomoc¹ atorwastatyny i ezetymibu które s¹ podawane w takich samych
61,05 dawkach.
Polpharma

Aristo Pharma

96
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Mizod

Mizodin: tabl. 250 mg - 60 szt. u

Rx 100%

Primidone
100%

16,63
5,58
(2)
S
bezp³.
Moclobemide (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci
75+
W: Leczenie zespo³ów depresyjnych oraz fobii spo³ecznej.
Bausch Health

Mobemid®: tabl. powl. 150 mg - 30 szt. u

Rx 30%(1)

Modigraf: granulat do przyg. zaw. 0,2 mg - 50 sasz.
Modigraf: granulat do przyg. zaw. 1 mg - 50 sasz.

Rx-z 100%
Rx-z 100%

Tacrolimus

X
X

Astellas Pharma

przewlek³¹ ³agodn¹, u których w ostatnim czasie nie wystêpowa³y ciê¿kie napady
astmy wymagaj¹ce stosowania doustnych kortykosteroidów i którzy nie potrafi¹ stosowaæ wziewnych kortykosteroidów. Produkt leczniczy jest równie¿ wskazany w zapobieganiu astmie u dzieci w wieku: (dawka 4 mg) od 2 lat; (dawka 5 mg) od 6 lat i
starszych, u których dominuj¹cym objawem jest skurcz oskrzeli wywo³any wysi³kiem
fizycznym. Produkt wskazany jest jako lek pomocniczy w leczeniu astmy u doros³ych i m³odzie¿y w wieku 15 lat i starszej z astm¹ przewlek³¹ ³agodn¹ do umiarkowanej, u których nie udaje siê uzyskaæ wystarczaj¹cej kontroli objawów astmy
wziewnymi kortykosteroidami, i u których, doraŸnie stosowanie krótko dzia³aj¹cych
b-agonistów nie daje wystarczaj¹cej klinicznej kontroli objawów astmy. U pacjentów
z astm¹, u których produkt leczniczy jest stosowany w leczeniu astmy, mo¿e on równie¿ ³agodziæ objawy sezonowego alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa.
Produkt jest równie¿ wskazany w zapobieganiu astmie u doros³ych i m³odzie¿y w
wieku 15 lat i starszej, u których dominuj¹cym objawem jest skurcz oskrzeli wywo³any wysi³kiem fizycznym.
Krka

100% 61,45
R(1)
3,20
Dieta kompletna zawieraj¹ca TGF-beta 2 (1) Indukcja remisji u dzieci i m³o- Monobenzone VIS: maœæ 200 mg/g - 1 tuba 30 g
dzie¿y powy¿ej 5 r¿. z czynn¹ postaci¹ choroby Leœniowskiego-Crohna
Nestle Monobenzone

Modulen® IBD: prosz. - 1 op. 400 g

Œ¯

100% 15,79
Rx 30%(1) 4,74
Moklar: tabl. powl. 150 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Moclobemide (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci
75+
W: Zespo³y depresyjne. Fobia spo³eczna.
Neuraxpharm Arzneimittel

Moloxin: tabl. powl. 400 mg - 5 szt.
Moloxin: tabl. powl. 400 mg - 7 szt.
Moloxin: tabl. powl. 400 mg - 10 szt.

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Moxifloxacin

Molsidomina WZF: tabl. 2 mg - 30 szt.
Molsidomina WZF: tabl. 4 mg - 30 szt.
Molsidomine

Polfa Warszawa

100%

Momecutan: maœæ 1 mg/g - 1 tuba 100 g

32,43

Rx 50%(1) 16,22

S(2)
bezp³.
100% 20,21
(1)
Rx 50% 12,10
Momecutan: maœæ 1 mg/g - 1 tuba 50 g
S(2)
bezp³.
Mometasone furoate (1) W: Produkt jest wskazany w leczeniu wszelkich stanów
zapalnych i œwi¹du skóry, reaguj¹cych na leczenie miejscowe glikokortykosteroidami, takich jak ³uszczyca, atopowe zapalenie skóry oraz kontaktowe zapalenie skóry
z podra¿nienia lub alergiczne. (2) Pacjenci 75+
Sun Farm
100%

17,14
9,03
S(2)
bezp³.
Mometasone furoate (1) W: Lek jest wskazany w leczeniu wszelkich stanów zapalnych i œwi¹du skóry, reaguj¹cych na leczenie miejscowe glikokortykosteroidami,
takich jak ³uszczyca, atopowe zapalenie skóry oraz kontaktowe zapalenie skóry z
podra¿nienia lub alergiczne. (2) Pacjenci 75+
Sun Farm

Momecutan Fettcreme: krem 1 mg/g - 1 op. 50 g

Momester: aerozol do nosa 50 µg/dawkê
- 1 but. (140 dawek)
Momester: aerozol do nosa 50 µg/dawkê
- 1 but. 60 dawek

Rx 50%(1)

100%
50%(1)

16,87
9,62

Rx 100%

20,64

Rx

OTC 100%

Mometasone furoate

Montelukast Bluefish: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.

Mometaxon: maœæ 1 mg/g - 1 tuba 15 g
Mometasone furoate

Monafox: krople do oczu [roztw.] 5 mg/ml - 1 but. 5 ml

Rx 100%

- 28 szt.

X Montelukast

14,00

Hasco-Lek SA

Rx 100%

Moxifloxacin

26,77
Adamed

100%

13,35
7,11
C(2)
bezp³.
100% 16,82
Rx 30%(1) 9,01
Monkasta: tabl. do rozgr. i ¿ucia 5 mg - 28 szt.
C(2)
bezp³.
100% 25,07
Rx 30%(1) 9,45
Monkasta: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
C(2)
bezp³.
Montelukast (1) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna
choroba p³uc (2) Kobiety w ci¹¿y
W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu astmy jako lek dodatkowy u dzieci w
wieku: (dawka 4 mg) 2-5 lat; (dawka 5 mg) 6-14 lat z astm¹ przewlek³¹ ³agodn¹ do
umiarkowanej, u których nie udaje siê uzyskaæ wystarczaj¹cej kontroli objawów
wziewnymi kortykosteroidami, i u których doraŸne stosowanie krótko dzia³aj¹cych
b-agonistów nie daje wystarczaj¹cej klinicznej kontroli objawów astmy. Produkt

Monkasta: tabl. do rozgr. i ¿ucia 4 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

Lz 100%
Lz 100%

-

CSL Behring GmbH

Rx

Rx 30%(1)

6,65
C(2)
bezp³.
Montelukast (1) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna
choroba p³uc (2) Kobiety w ci¹¿y
W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu astmy jako lek pomocniczy u pacjentów z przewlek³¹ astm¹ ³agodn¹ do umiarkowanej, u których leczenie za pomoc¹
wziewnych glikokortykosteroidów i “doraŸnie” stosowanych krótko dzia³aj¹cych
b-agonistów nie daje odpowiedniej klinicznej kontroli objawów astmy. U pacjentów,
u których Produkt leczniczy wskazany jest w astmie, produkt ten mo¿e równie¿ ³agodziæ objawy sezonowego alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa. Produkt leczniczy jest równie¿ wskazany w zapobieganiu astmie, w której dominuj¹cym
objawem jest skurcz oskrzeli wywo³any wysi³kiem fizycznym. Produkt leczniczy jest
wskazany do stosowania u doros³ych pacjentów oraz u m³odzie¿y w wieku od 15 lat.

25,90 Montelukast Bluefish: tabl. do rozgr. i ¿ucia 5 mg

Polpharma

24,83

Montelukast Sandoz: tabl. powl. 10 mg - 60 szt.

48,57

Rx 30%(1) 15,10

C(2)
bezp³.
Montelukast (1) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna
choroba p³uc (2) Kobiety w ci¹¿y
W: Dawka 4 mg i 5 mg. Preparat jest wskazany jako lek dodatkowy w leczeniu przewlek³ej astmy oskrzelowej ³agodnej i umiarkowanej u tych pacjentów w wieku 2-5 lat, u
których nie mo¿na uzyskaæ wystarczaj¹cej kontroli objawów za pomoc¹ wziewnych
kortykosteroidów oraz doraŸnie stosowanych krótko dzia³aj¹cych b-agonistów. Preparat mo¿e byæ równie¿ stosowany zamiast ma³ych dawek wziewnych kortykosteroidów u pacjentów w wieku 2-5 lat z przewlek³¹ astm¹ ³agodn¹, u których w ostatnim
okresie nie wystêpowa³y ciê¿kie napady astmy wymagaj¹ce zastosowania doustnych
kortykosteroidów i którzy nie s¹ w stanie prawid³owo stosowaæ kortykosteroidów
wziewnych. Preparat jest równie¿ wskazany w zapobieganiu astmie oskrzelowej u pacjentów w wieku 2 lat i starszych, w której cech¹ dominuj¹c¹ jest skurcz wysi³kowy
oskrzeli. Dawka 10 mg. Lek jest wskazany jako lek dodatkowy w leczeniu astmy ³agodnej i umiarkowanej u pacjentów, u których nie mo¿na uzyskaæ wystarczaj¹cej kontroli objawów za pomoc¹ wziewnych kortykosteroidów oraz doraŸnie stosowanych
krótko dzia³aj¹cych b-agonistów. U pacjentów z astm¹, u których istniej¹ wskazania
do zastosowania montelukastu, lek ten mo¿e równie¿ ³agodziæ objawy sezonowego
alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa. Lek jest równie¿ wskazany w zapobieganiu astmie, której cech¹ dominuj¹c¹ jest wysi³kowy skurcz oskrzeli. Stosowanie preparatu jest wskazane u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 15 lat.
Sandoz GmbH

Montelukast Sandoz: granulat 4 mg - 28 sasz.

Rx 100%

Montelukast

35,00

Sandoz GmbH

100%

21,66
6,50
C(2)
bezp³.
100% 40,97
Montelukast Sandoz - (IR): tabl. powl. 10 mg - 60 szt. Rx 30%(1) 12,29
NOWOŒÆ
C(2)
bezp³.
Montelukast (1) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna
choroba p³uc (2) Kobiety w ci¹¿y
W: Produkt leczniczy jest wskazany jako lek dodatkowy w leczeniu astmy ³agodnej i
umiarkowanej u pacjentów, u których nie mo¿na uzyskaæ wystarczaj¹cej kontroli objawów za pomoc¹ wziewnych kortykosteroidów oraz doraŸnie stosowanych krótko dzia³aj¹cych b-agonistów. U pacjentów z astm¹, u których istniej¹ wskazania do zastosowania
montelukastu, lek ten mo¿e równie¿ ³agodziæ objawy sezonowego alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa. Produkt leczniczy jest równie¿ wskazany w zapobieganiu astmie, której cech¹ dominuj¹c¹ jest wysi³kowy skurcz oskrzeli.
Inpharm

Montelukast Sandoz - (IR): tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx 30%(1)
NOWOŒÆ

100%
5,54
R(1)
4,30
100% 10,26
Rx (1)
Mononit 20: tabl. powl. 20 mg - 60 szt. u
R
4,58
100%
9,65
Rx (1)
Mononit 40 : tabl. powl. 40 mg - 30 szt. u
R
3,97
100% 15,56
Mononit retard 60: tabl. o przed³. uwalnianiu 60 mg
Rx (1)
- 30 szt. u
R
7,05
Mononit retard 100: tabl. o przed³. uwalnianiu 100 mg Rx 100% 22,19
100% 21,72
- 30 szt. u
R(1)
8,00
(1)
6,52
Isosorbide mononitrate (1) W: D³ugotrwa³e leczenie d³awicy piersiowej i zapob- Montelukast Sandoz - (IR): tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx 30%
C(2)
ieganie jej napadom.
Sanofi-Aventis
bezp³.
100% 40,37 Montelukast (1) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna
choroba p³uc (2) Kobiety w ci¹¿y
Monoprost®: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml
Rx R(1)
5,64 W: Montelukast jest wskazany jako lek dodatkowy w leczeniu astmy ³agodnej i umiark- 30 minim.
S(2)
bezp³. owanej u pacjentów, u których nie mo¿na uzyskaæ wystarczaj¹cej kontroli objawów za
pomoc¹ wziewnych kortykosteroidów oraz doraŸnie stosowanych krótko dzia³aj¹cych
100% 112,27 beta-agonistów. U pacjentów z astm¹, u których istniej¹ wskazania do zastosowania
Monoprost®: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml
Rx R(1)
9,60 montelukastu, lek ten mo¿e równie¿ ³agodziæ objawy sezonowego alergicznego zapa- 90 minim.
S(2)
bezp³. lenia b³ony œluzowej nosa. Produkt leczniczy jest równie¿ wskazany w zapobieganiu
astmie, której cech¹ dominuj¹c¹ jest wysi³kowy skurcz oskrzeli.
Delfarma
Latanoprost (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Zmniejszenie podwy¿szonego ciœnienia œródga³kowego u pacjentów doros³ych z Montelukast Teva: tabl. do rozgr. i ¿ucia 4 mg - 28 szt. Rx 100% 11,50
jaskr¹ otwartego k¹ta i nadciœnieniem œródga³kowym.
Thea Polska Montelukast Teva: tabl. do rozgr. i ¿ucia 5 mg - 28 szt. Rx 100%
13,00
Teva B.V.
100% 22,15 Montelukast

- 28 szt.

OTC 100%

12,69

Pfizer

Factor IX

Mometasone furoate (1) W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu objawów sezonowego lub ca³orocznego alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa u
osób doros³ych i dzieci w wieku 3 lat i starszych. Produkt leczniczy wskazany jest w
leczeniu polipów nosa u osób doros³ych w wieku 18 lat i starszych.
Polpharma Montelukast Bluefish: tabl. do rozgr. i ¿ucia 4 mg

Momester Nasal: aerozol do nosa 50 µg/dawkê
- 1 but. 60 dawek
Momester Nasal: aerozol do nosa 50 µg/dawkê
- 1 but. 120 dawek

42,66
Vis

Isosorbide mononitrate

15,93 Mononit 10: tabl. powl. 10 mg - 60 szt. u
17,50

100% 28,83
Rx 50%(1) 14,42
Momecutan: roztw. na skórê 1 mg/g - 1 but. 100 ml
S(2)
bezp³.
100% 15,84
Rx 50%(1) 8,27
Momecutan: roztw. na skórê 1 mg/g - 1 but. 50 ml
S(2)
bezp³.
Mometasone furoate (1) W: Preparat jest wskazany w leczeniu stanów zapalnych i œwi¹du ow³osionej skóry g³owy, np. ³uszczycy. (2) Pacjenci 75+
Sun Farm

Rx 100%

Mono Mack® Depot: tabl. o przed³. uwalnianiu 100 mg Rx 100%
- 14 szt. u
Mono Mack® Depot: tabl. o przed³. uwalnianiu 100 mg Rx 100%
- 28 szt. u

Mononine: inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
31,54 100 j.m. - 1 fiol. prosz. (+1 fiol. rozp.)
35,05 Mononine: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 100 j.m.
43,81 - 1 fiol. prosz. (+1 fiol. rozp.)
Krka

Rx 100%
Rx 100%

100%

X leczniczy mo¿e byæ równie¿ stosowany zamiast ma³ych dawek wziewnych kortyko-

Unia steroidów u dzieci w wieku: (dawka 4 mg) 2-5 lat; (dawka 5 mg) 6-14 lat z astm¹

Bluefish Pharma

Monural: granulat do przyg. roztw. doust. 3 g
- 1 sasz. 8 g
Monural: granulat do przyg. roztw. doust. 2 g
- 1 sasz. 6 g
 Morfeo: kaps. ¿elatynowe 10 mg - 10 szt.
 Morfeo: kaps. ¿elatynowe 10 mg - 20 szt.

X

Rx 100%

X ¢ Morphini sulfas WZF: inj. [roztw.] 10 mg/ml

Montelukast Sandoz: tabl. do rozgr. i ¿ucia 5 mg
- 28 szt.
Montelukast Sandoz: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.

100%

Rx 30%(1)
C(2)
100%
Rx 30%(1)
C(2)
100%
Rx 30%(1)
C(2)

Rx 100%
Rx 100%

12,42
15,55
Adamed

Rx-w 100%

X
AS Kalceks

100%

18,94
9,73
B(2)
6,53
100% 24,82
¢ Morphini sulfas WZF: inj. [roztw.] 20 mg/ml
Rx-w R(1)
3,20
- 10 amp. 1 ml ±
B(2)
bezp³.
Morphine sulphate (1) W: Morfina jest wskazana w bólu ostrym i przewlek³ym o
nasileniu od umiarkowanego do silnego, który nie ustêpuje po zastosowaniu leków
przeciwbólowych innych ni¿ opioidowe. Morfina jest stosowana we wszystkich rodzajach bólu, w tym pooperacyjnych i przewlek³ych, najczêœciej pochodzenia nowotworowego, z wyj¹tkiem bólu spowodowanego skurczem miêœni g³adkich, np. dróg
Polfa Warszawa
¿ó³ciowych. (2) Nowotwory z³oœliwe

- 10 amp. 1 ml ±

13,35
7,11
bezp³.
13,41
5,60
bezp³.
22,31
6,69
bezp³.

24,60
ANGELINI

Morphine hydrochloride

100% 21,53
Rx 30%(1) 6,46
Montelukast Medreg: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
C(2)
bezp³.
Montelukast (1) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna
choroba p³uc (2) Kobiety w ci¹¿y
W: Tabl. powl. s¹ wskazane pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów z przewlek³¹
astm¹ o ³agodnym lub umiarkowanym nasileniu, u których efekty leczenia za pomoc¹ wziewnych glikokortykosteroidów i stosowanych doraŸnie krótko dzia³aj¹cych
b-mimetyków s¹ niezadowalaj¹ce. U pacjentów z astm¹ oskrzelow¹, montelukast
stosowany w leczeniu astmy mo¿e równie¿ ³agodziæ objawy sezonowego alergicz- ¢ Morphini sulfas WZF 0,1% Spinal: inj. [roztw.]
nego zapalenia b³ony œluzowej nosa. Tabl. powl. s¹ równie¿ wskazane w zapobie- 1 mg/ml - 10 amp. 2 ml ±
ganiu astmie, w której dominuj¹cym objawem jest skurcz oskrzeli wywo³any przez
wysi³ek fizyczny.
MedReg Morphine sulphate

Montelukast Sandoz: tabl. do rozgr. i ¿ucia 4 mg
- 28 szt.

Rx 100%

Zaleplon

¢ Morphine Kalceks: inj. [roztw.] 10 mg/ml
- 10 amp. 1 ml ±

21,78

Gedeon Richter

Fosfomycin

Rx 100%

Bluefish Pharma

Rx 100%

Fosfomycin

Morwa bia³a fix: zio³a do zaparzania 2 g - 20 sasz.

Rx-w R(1)

Lz 100%

-

Polfa Warszawa

SD 100%

White mulberry

7,10
Polpharma

Movalis®: tabl. 7,5 mg - 20 szt.

Rx 100%

Movalis®: tabl. 15 mg - 10 szt.

Rx

21,32
100%
7,44
(1)
50%
5,15
100% 13,31
Rx
Movalis®: tabl. 15 mg - 20 szt.
50%(1)
8,73
Meloxicam (1) W: Krótkotrwa³e leczenie objawowe zaostrzeñ choroby zwyrodnieniowej stawów. D³ugotrwa³e leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów
lub zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa.
Boehringer Ingelheim

LEKsykon - Receptariusz

Rx 100%
Rx 100%

Movalis®: inj. [roztw.] 10 mg/ml - 1 amp. 1,5 ml
Movalis®: inj. [roztw.] 10 mg/ml - 3 amp. 1,5 ml

27,98 wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z rakiem okrê¿nicy lub odbytnicy z przerzutami. Terapia skojarzona produktem leczniczym z chemioterapi¹ opart¹ o paklit18,50 aksel jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z
Meloxicam
Boehringer Ingelheim rozsianym rakiem piersi. W celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu
Rx 100% 53,69 receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2). Produkt leczniMoviprep: roztw. doust. [prosz.] - 1 zest.
czy w skojarzeniu z kapecytabin¹ jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doMacrogol + Electrolytes + Ascorbic acid
Norgine B.V. ros³ych pacjentów z rozsianym rakiem piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w
taksany lub antracykliny, nie zosta³ uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy
Moxifloxacin Aurovitas : tabl. powl. 400 mg - 7 szt. u Rx 100% 15,20 tym
otrzymali taksany lub antracykliny w ramach leczenia uzupe³niaj¹cego w czasie
Moxifloxacin
Aurovitas ostatnich 12 m-cy nie powinni byæ leczeni produktem leczniczym w skojarzeniu z kaRx 100% 23,56 pecytabin¹. W celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora
Moxinea: tabl. powl. 400 mg - 7 szt. u
HER2. Ponadto w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny proMoxifloxacin
Solinea dukt leczniczyI jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z
Rx 100% 22,00 nieoperacyjnym, zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokoMozarin: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
mórkowym rakiem p³uca, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonaRx 100% 46,00 b³onkowa. Produkt leczniczy w skojarzeniu z erlotynibem jest wskazany w leczeniu
Mozarin: tabl. powl. 10 mg - 56 szt.
pierwszego
rzutu u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym, zaawansowanym, z
Rx 100% 62,00
Mozarin: tabl. powl. 10 mg - 84 szt.
lub nawrotowym, niep³askonab³onkowym, niedrobnokomórkowym raRx 100% 39,50 przerzutami
Mozarin: tabl. powl. 15 mg - 28 szt.
kiem p³uca, z aktywuj¹cymi mutacjami w genie receptora naskórkowego czynnika
Rx 100% 68,00 wzrostu (EGFR). Produkt leczniczy w skojarzeniu z interferonem a-2a jest wskazaMozarin: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
Escitalopram
Adamed ny w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym i/lub rozsianym rakiem nerki. Produkt leczniczy w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem
Mozarin Swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg
Rx 100% 22,00 jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO - Miêdzynarodowa Federacja Gi- 28 szt.
Escitalopram
Adamed nekologii i Po³o¿nictwa) rakiem jajnika, rakiem jajowodu i pierwotnym rakiem
otrzewnej. Produkt leczniczy w skojarzeniu z karboplatyn¹ i gemcytabin¹ lub w sko100% 19799,64 jarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjenRx-z (1)
Mozobil: inj. [roztw.] 20 mg/ml - 1 fiol. 1,2 ml u
B
bezp³. tów z pierwszym nawrotem wra¿liwego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka
jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u których nie stosowano wczeœniej bewaPlerixafor (1) Chemioterapia ICD-10: C.71.
cyzumabu ani innych inhibitorów VEGF (ang. Vascular Endothelial Growth Factor)
W: Produkt w skojarzeniu z czynnikiem wzrostu kolonii granulocytów (G-CSF) jest lub leków dzia³aj¹cych na receptor dla VEGF. Produkt leczniczy w skojarzeniu z tostosowany do zwiêkszenia mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych we potekanem lub pegylowan¹ liposomaln¹ doksorubicyn¹ jest wskazany w leczeniu
krwi obwodowej w celu ich pobrania, a nastêpnie autologicznego przeszczepienia doros³ych pacjentów z nawrotem opornego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka jajopacjentom z ch³oniakiem lub szpiczakiem mnogim, u których mobilizacja tych komó- wodu lub pierwotnego raka otrzewnej, którzy otrzymali wczeœniej nie wiêcej ni¿ dwa
rek jest niewystarczaj¹ca.
Genzyme Europe B.V. schematy chemioterapii i, u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani in100% 16,79 nych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor dla VEGF. Produkt leczniczy w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyn¹ lub alternatywnie u pacjentek, które
¢ MST Continus®: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 10 mg Rx-w B(1)
3,53 nie mog¹ byæ leczone zwi¹zkami platyny, w skojarzeniu z paklitakselem i topoteka- 60 szt. ±
R(2)
6,73 nem, jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentek z przetrwa³ym, nawrotowym lub
Amgen
przerzutowym rakiem szyjki macicy.
100% 44,88
Mybracin:
krople
do
oczu
[zaw.]
(3
mg+
1
mg)/ml
¢ MST Continus®: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 30 mg Rx-w B(1)
5,09
Rx 100% 15,12
- 1 but. 5 ml
- 60 szt. ±
R(2)
8,29 Tobramycin + Dexamethasone
Adamed
100% 85,91
100% 77,47
Mycofit/Mycophenolate Mofetil Accord: kaps.
¢ MST Continus®: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 60 mg Rx-w B(1)
Rx (1)
6,34
twarde 250 mg - 100 szt.
R
- 60 szt. ±
3,20
R(2)
10,18
100% 77,47
100% 139,99 Mycofit/Mycophenolate Mofetil Accord: tabl. powl. Rx
500 mg - 50 szt.
R(1)
3,20
¢ MST Continus®: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 100 mg Rx-w B(1)
7,37
- 60 szt. ±
Mycofit/Mycophenolate Mofetil Accord: tabl. powl. Rx 100% 1103,97
(2)
R
13,77 500 mg - 150 szt.
100% 267,00 Mycophenolate motefil (1) Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ
¢ MST Continus®: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 200 mg Rx-w B(1)
1,76 szpiku WP: Steroidozale¿ny zespó³ nerczycowy; cyklosporynozale¿ny zespó³ ner- 60 szt. ±
czycowy; nefropatia toczniowa; zapalenie naczyñ; toczeñ rumieniowaty uk³adowy;
R(2)
14,56 twardzina uk³adowa; stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek;
Morphine sulphate (1) Nowotwory z³oœliwe (2) Neuralgia popó³paœcowa prze- neuropatia zapalna; miopatia zapalna; steroidooporny zespó³ nerczycowy; nefropawlek³a, Wieloobjawowy miejscowy zespó³ bólowy typu I - odruchowa dystrofia tia IgA; choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odpornoœci; cytopewspó³czulna oraz typu II - kauzalgia
nie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespo³u limfoproliferacyjnego
W: Produkt leczniczy jest wskazany do zwalczania œrednio natê¿onych i silnych ból- W: Mykofenolan mofetylu jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z cyklosporyów nieustêpuj¹cych po lekach przeciwbólowych o s³abszym dzia³aniu. Produkt mo- n¹ i kortykosteroidami w profilaktyce ostrego odrzucania przeszczepów u pacjen¿e byæ stosowany w zwalczaniu silnych bólów pooperacyjnych od drugiego dnia po tów, którzy otrzymali allogeniczne przeszczepy nerki, serca lub w¹troby.
operacji.
Mundipharma
Accord Healthcare

Mucofluid®: aerozol do nosa 50 mg/ml - 1 op. 12,5 ml
Mesna

Rx 100%
Rx 100%

Carbocysteine

Mukolina: syrop 50 mg/ml - 1 but. 120 ml
Carbocysteine

Multaq®: tabl. powl. 400 mg - 60 szt.

X
Adamed

Mucosolvan®: p³yn do inhal. z nebulizatora 7,5 mg/ml
- 1 but. 100 ml

Rx 100%

19,33

Opella Healthcare Poland

Rx 100%

X

Teva Pharmaceuticals Polska

Rx 100% 468,99

Dornedarone hydrochloride

sanofi-aventis groupe

MultiHance: inj. [roztw.] - 1 fiol. 15 ml
MultiHance: inj. [roztw.] - 1 fiol. 10 ml
MultiHance: inj. [roztw.] - 1 fiol. 20 ml

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Gadopentetate dimeglumine

Bracco Imaging

Rx 100%

Myconafine: tabl. 250 mg - 14 szt. (1 blister)

72,07

22,78

Rx 50%(1) 11,51
S(2)

bezp³.
100% 45,10
Rx 50%(1) 22,55
Myconafine: tabl. 250 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Terbinafine (1) W: Leczenie zaka¿eñ grzybiczych skóry wra¿liwych na terbinafinê, takich jak: grzybica tu³owia, grzybica pachwin, grzybica stóp (wywo³anych przez
dermatofity), gdy leczenie to jest uzasadnione ze wzglêdu na umiejscowienie lub
rozleg³oœæ zaka¿enia. Leczenie grzybiczych zaka¿eñ paznokci (wra¿liwych na terbinafinê) wywo³anych przez dermatofity. Uwaga: terbinafina w postaci tabl. stosowanych doustnie nie jest skuteczna w leczeniu ³upie¿u pstrego. Nale¿y braæ pod uwagê
oficjalne lokalne wytyczne, np. zalecenia narodowe dotycz¹ce prawid³owego stosowania i przepisywania leków przeciwdrobnoustrojowych. (2) Pacjenci 75+

X
X Myconafine - (IR): tabl. 250 mg - 28 szt.
Terbinafine
X

100% 36,46
WM 30%(1) 10,94
Multisure GK: test paskowy - 50 szt.
R(2)
3,20
Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wymagaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za pomoc¹ pompy insulinowej
DIATHER

Mupina: maœæ do nosa 20 mg/g - 1 op. 5 g

100%

32,43

UCB Pharma

Mucopect: syrop 50 mg/ml - 1 but. 200 ml z ³y¿k¹
miarow¹

Ambroxol hydrochloride

Myconolak: lakier do paznokci leczniczy 50 mg/ml
- 1 but. 2,5 ml
Amorolfine hydrochloride

Rx 100%

Solpharm

Rx 100%
Rx 100%

Gedeon Richter

100%
9,73
Rx
Mycosyst®: kaps. 50 mg - 7 szt.
50%(1)
6,14
100% 19,56
Rx
Mycosyst®: kaps. 100 mg - 7 szt.
50%(1) 12,37
100% 80,43
®
Rx
Mycosyst : kaps. 100 mg - 28 szt.
50%(1) 51,67
100% 39,00
Rx
Mycosyst®: kaps. 200 mg - 7 szt.
50%(1) 24,62
Rx 100% 44,98
Mycosyst®: kaps. 200 mg - 14 szt.
Fluconazole (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu zaka¿eñ grzybiczych. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ: kryptokokowe zapalenie opon mózgowych; kokcydioidomykoza; inwazyjne kandydozy; dro¿d¿akowe zaka¿enia b³on œluzowych, w tym
zaka¿enia gard³a, prze³yku, wystêpowanie dro¿d¿aków w moczu oraz przewlek³e
dro¿d¿akowe zaka¿enia skóry i b³on œluzowych; przewlek³e zanikowe dro¿d¿akowe
zapalenie jamy ustnej (zwi¹zane ze stosowaniem protez zêbowych), jeœli higiena jamy ustnej lub leczenie miejscowe s¹ niewystarczaj¹ce; dro¿d¿yca pochwy, ostra lub
nawracaj¹ca, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczaj¹ce; dro¿d¿akowe zapalenia ¿o³êdzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczaj¹ce; grzybice skóry, w tym
stóp, tu³owia, podudzi, ³upie¿ pstry, zaka¿enia dro¿d¿akowe skóry w³aœciwej, gdy
zalecane jest podjêcie leczenia ogólnoustrojowego; grzybica paznokci (onychomikoza), gdy uzna siê, ¿e inne leki s¹ nieodpowiednie. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych w zapobieganiu nastêpuj¹cym zaka¿eniom: nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u pacjentów
z podwy¿szonym ryzykiem nawrotów; nawroty dro¿d¿akowego zapalenia b³ony œluzowej jamy ustnej, gard³a i prze³yku u pacjentów zaka¿onych HIV, u których wystêpuje zwiêkszone ryzyko nawrotów; nawroty dro¿d¿ycy pochwy (4 lub wiêcej zaka¿eñ w ci¹gu roku); zaka¿enia grzybicze u pacjentów z przed³u¿aj¹c¹ siê neutropeni¹ (np. u pacjentów z nowotworami krwi, otrzymuj¹cych chemioterapiê lub u pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w nastêpuj¹cych zaka¿eniach u noworodków,
niemowl¹t, dzieci i m³odzie¿y w wieku 0-17 lat. Produkt leczniczy stosuje siê w leczeniu dro¿d¿akowego zaka¿enia b³on œluzowych (jamy ustnej, gard³a i prze³yku),
inwazyjnej kandydozy i kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz w zapobieganiu zaka¿eniom dro¿d¿akami u pacjentów z os³abion¹ odpornoœci¹. Produkt
leczniczy mo¿na stosowaæ jako leczenie podtrzymuj¹ce w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci z wysokim ryzykiem
nawrotów. Leczenie mo¿na rozpocz¹æ przed otrzymaniem wyników posiewu lub innych badañ laboratoryjnych. Jednak¿e po ich otrzymaniu nale¿y odpowiednio dostosowaæ dostêpne leczenie. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego zastosowania leków przeciwgrzybiczych.
Gedeon Richter

Myditin: tabl. 3 mg - 20 szt.

Rx 100%

Pridinol

29,00
Sun Farm

Mydocalm®: tabl. powl. 50 mg - 30 szt.
Mydocalm® Forte: tabl. powl. 150 mg - 30 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Tolperisone hydrochloride

9,68
24,52

Gedeon Richter

100% 81,27
Rx-z (1)
Myfenax: kaps. twarde 250 mg - 100 szt.
R
7,00
100% 81,27
Rx-z (1)
Myfenax: tabl. powl. 500 mg - 50 szt.
R
7,00
Mycophenolate motefil (1) Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ
szpiku WP: Steroidozale¿ny zespó³ nerczycowy; cyklosporynozale¿ny zespó³ nerczycowy; nefropatia toczniowa; zapalenie naczyñ; toczeñ rumieniowaty uk³adowy;
twardzina uk³adowa; stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek;
neuropatia zapalna; miopatia zapalna; steroidooporny zespó³ nerczycowy; nefropatia IgA; choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odpornoœci; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespo³u limfoproliferacyjnego
W: Produkt jest stosowany w skojarzeniu z cyklosporyn¹ i kortykosteroidami w profilaktyce ostrego odrzucania przeszczepów u biorców allogenicznych przeszczepów
nerek, serca lun w¹troby.
Teva Pharmaceuticals Polska

Myfortic®:
Myfortic®:
Myfortic®:
Myfortic®:

tabl. dojelitowe 180 mg - 50 szt.
tabl. dojelitowe 180 mg - 120 szt.
tabl. dojelitowe 360 mg - 50 szt.
tabl. dojelitowe 360 mg - 120 szt.

Rx
Rx
Rx
Rx

Mycophenolic acid

100% 249,50
100%
X
100% 487,00
100%
X
Novartis Pharma

Mykofenolan mofetylu Accord: inf. [prosz. do przyg. Rx 100% 250,00
konc. roztw.] 500 mg - 4 fiol.
X

Inpharm

Rx 100%

Mycophenolate motefil

Mykofenolsyre Accord: tabl. dojelitowe 360 mg
64,73 - 120 szt.

Aristo Pharma

Mycophenolate mofetil Apotex: kaps. twarde
Rx 100%
250 mg - 100 szt.
Mycophenolate mofetil Apotex: tabl. powl. 500 mg Rx 100%
- 50 szt.
Mycophenolate motefil

wywo³anej przez dermatofity (Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes, Epidermophyton floccosum) lub przez inne grzyby (na przyk³ad Candida albicans), grzybicy z
nadka¿eniem bakteryjnym, grzybicy przewodu s³uchowego zewnêtrznego.

Aristo Pharma

X
X
Apotex Inc.

Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki Rx 100% 84,84
powlekane: tabl. powl. 500 mg - 50 szt.
R(1)
10,57
17,63
Mycophenolate motefil (1) Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ
24,23 szpiku WP: Steroidozale¿ny zespó³ nerczycowy; cyklosporynozale¿ny zespó³ nerMupirocin
Bausch Health czycowy; nefropatia toczniowa; zapalenie naczyñ; toczeñ rumieniowaty uk³adowy;
twardzina uk³adowa; stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek;
100% 568,53 neuropatia zapalna; miopatia zapalna; steroidooporny zespó³ nerczycowy; nefropatMvasi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z B(1) bezp³. tia IgA; choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odpornoœci; cytope- 1 fiol. 4 ml
nie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespo³u limfoproliferacyjnego
B(2)
bezp³. W: Produkt wskazany jest do stosowania w skojarzeniu z cyklosporyn¹ i kortykoste100% 2274,12 roidami w zapobieganiu ostremu odrzucaniu przeszczepu u biorców allogenicznych
tMvasi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z (2)
Sandoz GmbH
- 1 fiol. 16 ml
B
bezp³. przeszczepów nerki, serca lub w¹troby.
100% 23,27
Bevacizumab (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci
®
Rx
Mycosolon : maœæ (2,5 mg+ 20 mg)/g - 1 tuba 15 g
zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD) (2) Chemioterapia ICD-10:
50%(1) 11,64
C.82.a.; C.82.b.; C.82.c.; C.82.d.
W: Produkt leczniczy w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na fluoropirymidynie jest Miconazole nitrate + Mazipredone (1) W: Mycosolon jest wskazany do stosowania w zapalnej egzemie, wyprzeniu, grzybicy miêdzypalcowej, grzybicy paznokci
Mupirocin

Mupirox: maœæ 20 mg/g - 1 tuba 8 g
Mupirox: maœæ 20 mg/g - 1 tuba 15 g
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Moval

Accord Healthcare

Rx 100% 215,57

Mycophenolic acid

Accord Healthcare

100% 210,10
B(1)
bezp³.
100%
374,22
Rx (2)
Myleran®: tabl. powl. 2 mg - 100 szt.
B
bezp³.
Busulfan (1) Nowotwory z³oœliwe (2) Chemioterapia ICD-10: C.4.
W: Lek wskazany jest do leczenia kondycjonuj¹cego przed przeszczepieniem komórek macierzystych uk³adu krwiotwórczego u pacjentów, u których skojarzone stosowanie du¿ych dawek busulfanu i cyklofosfamidu zosta³o uznane za najlepsz¹
dostêpn¹ opcjê terapeutyczn¹. Produkt leczniczy wskazany jest do leczenia paliatywnego przewlek³ej fazy przewlek³ej bia³aczki granulocytowej. Lek skutecznie wywo³uje d³ugotrwa³¹ remisjê czerwienicy prawdziwej, szczególnie u pacjentów ze
znaczn¹ nadp³ytkowoœci¹. Produkt leczniczy mo¿e byæ skuteczny w leczeniu niektórych przypadków nadp³ytkowoœci samoistnej i mielofibrozy.

Myleran®:

tabl. powl. 2 mg - 25 szt.

Rx

Aspen Pharma Trading Limited

tMylotarg: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 5 mg Rx-z 100% 29484,00
- 1 fiol. u
B(1)
bezp³.
Gemtuzumab ozogamicin (1) Program lekowy: leczenie chorych na ostr¹ bia³aczkê szpikow¹
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z daunorubicyn¹
(DNR) i cytarabin¹ (AraC) w leczeniu pacjentów w wieku 15 lat i starszych z wczeœniej nieleczon¹ ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ z ekspresj¹ antygenu CD-33 (ang. AML)
Pfizer
de novo, z wyj¹tkiem ostrej bia³aczki promielocytowej (ang. APL).
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LEKsykon - Receptariusz

Myoce

Myocet®: inf. [prosz.+ sk³adniki do przyg. konc. dyspersji Rx-z 100% 3759,21 Naltex: tabl. powl. 50 mg - 14 szt.
liposomalnej] 50 mg - 2 zest. 3 kompon. u
B(1)
bezp³. Naltex: tabl. powl. 50 mg - 28 szt.
Doxorubicin hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.21.a.; C.21.b.
Naltex: tabl. powl. 50 mg - 56 szt.
W: W skojarzeniu z cyklofosfamidem wskazany jako lek pierwszego rzutu w leczen- Naltrexone
Teva Pharmaceuticals Polska
iu kobiet z rakiem piersi z przerzutami.

Mywy: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 28 szt.

Rx

Rx 100%

Ethinylestradiol + Drospirenone

Nableran: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 500 mg - 10 fiol.
Nableran: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 1 g - 10 fiol.

23,85
Zentiva

Rx 100% 154,21
Rx 100% 237,24

Meropenem

Ranbaxy

100% 14,11
Rx
Nabuton VP: tabl. 500 mg - 20 szt.
50%(1) 11,82
100% 40,96
Rx
Nabuton VP: tabl. 500 mg - 60 szt.
50%(1) 34,09
Nabumetone (1) W: Choroba zwyrodnieniowa stawów i reumatoidalne zapalenie
stawów.
Bausch Health
100% 10,77
R(1)
3,69
Diclofenac sodium (1) W: Pooperacyjne stany zapalne po operacji zaæmy i innych zabiegach chirurgicznych. Profilaktyka torbielowatego obrzêku plamki po operacji zaæmy z implantacj¹ soczewki. Pourazowe stany zapalne w przypadku urazów
bez perforacji ga³ki ocznej. Hamowanie zwê¿enia Ÿrenicy w czasie operacji zaæmy.
Przeciwdzia³anie objawom bólu i œwiat³owstrêtowi.
Thea Polska

Naclof®: krople do oczu 1 mg/ml - 1 but. 5 ml

tNaglazyme: inf. [konc. do przyg. roztw.] 1 mg/ml
- 1 fiol. 5 ml
Galsulfase

Naklofen®: inj. [roztw.] 75 mg/3 ml - 5 amp. 3 ml

Rx

Rx-z 100%

X

Nanogy 5%: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 50 ml
BioMarin Europe Ltd Nanogy 5%: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 100 ml
100%
8,30 Nanogy 5%: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 200 ml
Rx
(1)
Immunoglobulin normal human

50%
4,15
Diclofenac sodium (1) W: Leczenie zapalnych lub zwyrodnieniowych postaci
choroby reumatycznej: reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniaj¹ce zapalenie Napritum: tabl. 250 mg - 30 szt.
stawów krêgos³upa, choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatyzm pozastawowy.
Krka

Naklofen® Duo: kaps. o zmod. uwalnianiu 75 mg
- 20 szt.

Rx 100%

Diclofenac sodium

9,14
Krka

100% 80,73
Rx R(1)
tabl. 250/25 mg - 100 szt.
4,44
S(2)
bezp³.
100% 49,57
Rx R(1)
Nakom® Mite : tabl. 100/25 mg - 100 szt.
3,87
S(2)
bezp³.
Levodopa + Carbidopa (1) Choroba i zespó³ Parkinsona WP: Dystonia wra¿liwa
na lewodopê inna ni¿ w przebiegu choroby i zespo³u Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny (2) Pacjenci 75+
W: Choroba i/lub zespó³ Parkinsona. Preparat ³agodzi wiele objawów choroby i zespo³u Parkinsona, szczególnie takich jak sztywnoœæ i spowolnienie ruchowe, a tak¿e
dr¿enie, utrudnione po³ykanie, œlinotok i brak stabilnoœci postawy. Jeœli reakcja organizmu na leczenie produktami leczniczymi zawieraj¹cymi wy³¹cznie lewodopê
jest niewystarczaj¹ca, a objawy przedmiotowe i podmiotowe choroby Parkinsona
nie s¹ w takim samym stopniu kontrolowane w ci¹gu dnia, zamiana na produkt z³o¿ony zawieraj¹cy lewodopê z karbidop¹ zazwyczaj jest skuteczna w zmniejszaniu
fluktuacji ruchowych. Przez zmniejszenie pewnych dzia³añ niepo¿¹danych wywo³anych przez sam¹ lewodopê, produkty z³o¿one zawieraj¹ce lewodopê z karbidop¹ ³agodz¹ objawy choroby Parkinsona u wiêkszoœci pacjentów z tym schorzeniem. Lek
jest wskazany równie¿ u pacjentów z chorob¹ Parkinsona, którzy przyjmuj¹ preparSandoz GmbH
aty wit. zawieraj¹ce chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6).

Nakom®:

Nalgesin:
Nalgesin:
Nalgesin:
Nalgesin:

tabl. powl. 275 mg - 10 szt.
tabl. powl. 275 mg - 20 szt.
tabl. powl. 275 mg - 30 szt.
tabl. powl. 275 mg - 60 szt.

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

Naproxen

6,37
12,11
15,29
22,94
Krka

100%
7,15
Rx
Nalgesin Forte: tabl. powl. 550 mg - 10 szt.
50%(1)
4,63
100% 14,07
Rx
Nalgesin Forte: tabl. powl. 550 mg - 20 szt.
50%(1)
9,03
100% 20,73
Rx
Nalgesin Forte: tabl. powl. 550 mg - 30 szt.
50%(1) 13,17
100% 39,83
Rx
Nalgesin Forte: tabl. powl. 550 mg - 60 szt.
50%(1) 24,71
Naproxen (1) W: Lek stosowany jest w objawowym leczeniu: reumatoidalnego zapalenia stawów, osteoartrozy (choroba zwyrodnieniowa stawów), zesztywniaj¹cego
zapalenia stawów krêgos³upa, m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów
ostrych stanów zapalnych narz¹du ruchu (np. zwichniêcia i skrêcenia, bezpoœrednie
urazy, ból odcinka krzy¿owo-lêdŸwiowego, zapalenie kaletek maziowych, zapalenie
pochewki maziowej œciêgien) ostrego napadu dny moczanowej, bolesnego miesi¹czkowania, ostrego bólu pooperacyjnego i obrzêków (np. po zabiegu chirurgicznym, po ekstrakcji zêba).
Krka

Naloxonum hydrochloricum WZF: inj. [roztw.]
0,4 mg/ml - 10 amp. 1 ml ±
Naloxone hydrochloride

¢ Nalpain: inj. [roztw.] 10 mg/ml - 10 amp. 2 ml
Nalbuphine

Lz 100%

X

Polfa Warszawa

Rx-w 100%

X

Orpha-Devel Handels

100%

81,16
3,20
S(2)
bezp³.
100% 107,81
Rx R(1)
3,20
S(2)
bezp³.
100% 161,71
Rx R(1)
Namaxir: inj. [roztw.] 15 mg - 4 amp.-strzyk. u
3,20
S(2)
bezp³.
100% 216,14
Rx R(1)
Namaxir: inj. [roztw.] 20 mg - 4 amp.-strzyk. u
3,41
S(2)
bezp³.
100% 270,02
Rx R(1)
Namaxir: inj. [roztw.] 25 mg - 4 amp.-strzyk. u
4,27
S(2)
bezp³.
Rx 100%
Namaxir: inj. [roztw.] 30 mg - 4 amp.-strzyk. u
X
Methotrexate (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu:
aktywnego, reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych pacjentów; wielostawowych postaci ciê¿kiego, aktywnego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów, jeœli odpowiedŸ na NLPZ jest niewystarczaj¹ca; ciê¿kiej, opornej na leczenie,
powoduj¹cej niesprawnoœæ ³uszczycy, w której nie uzyskano zadowalaj¹cej odpowiedzi po zastosowaniu fototerapii, terapii PUVA i retinoidów oraz ciê¿kiego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych pacjentów; choroby Leœniowskiego-Crohna o
przebiegu ³agodnym do umiarkowanego w monoterapii lub w skojarzeniu z glikokortykosteroidami u doros³ych pacjentów, u których wystêpuje opornoœæ b¹dŸ nietolerancja na tiopuryny. WP: Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone w ChPL
(2) Pacjenci 75+
Actavis Group PTC ehf.

100% 1986,77
Namaxir: inj. [roztw.] 7,5 mg - 4 amp.-strzyk. u
B(1)
bezp³.
Alglucosidase alfa (1) Program lekowy: leczenie choroby Pompego
W: Produkt leczniczy jest wskazany w d³ugotrwa³ej, enzymatycznej terapii zastêpczej (ang. ERT) u pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem choroby Pompego Namaxir: inj. [roztw.] 10 mg - 4 amp.-strzyk. u
(niedoborem kwaœnej a-glukozydazy). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych, dzieci i m³odzie¿y w ka¿dym wieku. Genzyme Europe B.V.

Myozyme: inf. [konc. do przyg. roztw.] 50 mg/fiol.
- 1 fiol. 20 ml

Rx 100% 44,93 Naramig: tabl. powl. 2,5 mg - 6 szt.
Rx 100% 95,73 Naratriptan
Rx 100% 149,70 Naraya: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 21 szt.
Accord Healthcare Naraya: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 63 szt.
Rx R(1)

Ethinylestradiol + Drospirenone

Rx

Rx

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Zolpidem tartrate

Rx

30,27
73,14
11,21
23,20
28,80
Polfarmex

OTC 100%

Nasiona lnu: nasiona - 1 op. 250 g
Flax seeds

6,05
Polpharma

Nasometin: aerozol do nosa 50 µg/dawkê
- 1 but. 10 g (60 dawek)
Nasometin: aerozol do nosa 50 µg/dawkê
- 1 but. 18 g (140 dawek)

Rx 100%

Nasometin - (IR): aerozol do nosa 50 µg/dawkê
- 1 but. 18 g

Rx 100%

18,50

100% 14,50
Rx
50%(1)
7,25
Mometasone furoate (1) W: Aerozol do nosa wskazany jest w leczeniu objawów
sezonowego alergicznego lub ca³orocznego zapalenia b³ony œluzowej nosa u doros³ych i u dzieci w wieku 3 lat i starszych. Produkt jest wskazany w leczeniu polipów
nosa u doros³ych w wieku co najmniej 18 lat.
Sandoz GmbH

Mometasone furoate

X
Inpharm

Nasonex®: aerozol do nosa 50 µg/dawkê
- 1 but. (140 dawek)

Rx 100%

Mometasone furoate

25,99

Organon Polska

Natamycyna Unia: tabl. dopochwowa 25 mg - 20 szt. Rx 100%

28,20
Unia

Lz 100%

Polpharma

100% 177,82
B(1)
bezp³.
100% 266,73
Rx (1)
B
bezp³.

Rx

Navelbine®: kaps. 20 mg - 1 szt.
Navelbine®: kaps. 30 mg - 1 szt.
Vinorelbine (1) Chemioterapia ICD-10: C.63.
W: Niedrobnokomórkowy rak p³uca. Zaawansowany rak piersi.

Pierre Fabre Medicament

100% 511,20
B(1)
bezp³.
100% 2556,04
Rx (1)
B
bezp³.

Rx

Vinorelbine (1) Chemioterapia ICD-10: C.63.
W: Niedrobnokomórkowy rak p³uca. Zaawansowany rak piersi z przerzutami.
Pierre Fabre Medicament

Navirel®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
- 10 fiol. 1 ml
Navirel®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
- 10 fiol. 5 ml

100% 226,80
B(1)
bezp³.
100% 1134,00
Rx (1)
B
bezp³.

Rx

Vinorelbine (1) Chemioterapia ICD-10: C.63.
W: W monoterapii u pacjentów z przerzutowym rakiem piersi (w IV stopniu zaawansowania), u których chemioterapia obejmuj¹ca antybiotyk antracyklinowy i taksan
zakoñczy³a siê niepowodzeniem lub nie jest w³aœciwa. Niedrobnokomórkowy rak
p³uca (w III lub IV stopniu zaawansowania).
medac
100%

54,22
3,20
S(2)
bezp³.
100% 103,43
Rx R(1)
Naxalgan: kaps. twarde 150 mg - 60 szt. u
3,20
S(2)
bezp³.
Rx 100%
Naxalgan: kaps. twarde 300 mg - 60 szt. u
X
Pregabalin (1) Leczenie doros³ych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci
75+
W: Produkt jest wskazany w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i oœrodkowego u osób doros³ych. Produkt jest wskazany w leczeniu skojarzonym napadów czêœciowych u doros³ych, które s¹ lub nie s¹ wtórnie uogólnione.
Produkt jest wskazany w leczeniu uogólnionych zaburzeñ lêkowych (ang. GAD) u
osób doros³ych.
Vipharm

Naxalgan: kaps. twarde 75 mg - 60 szt. u

Rx R(1)

100% 11,45
50%(1)
7,20
100% 17,61
Rx
Naproxen Hasco: czopki 500 mg - 10 szt.
(1)
50%
9,11
Naproxen (1) W: Choroby reumatyczne: reumatoidalne zapalenie stawów, m³od100%
zieñcze reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Ostry napad dny moczanowej. Ostre bóle miêœniowo-stawowe: skrêcenia,
R(1)
uszkodzenia powysi³kowe, ból lêdŸwiowy, wypadniêcie j¹dra mia¿d¿ystego, zapale(2)
nie œciêgien, zapalenie kaletek maziowych, fibromialgia. Bóle innego pochodzenia Nebbud: zaw. do nebulizacji 0,125 mg/ml - 20 amp. 2 ml Rx C
(np. bóle menstruacyjne, bóle g³owy).
Hasco-Lek SA
R(3)
S(4)
Rx 100%
Naproxen Polfarmex: tabl. 250 mg - 30 szt.
X
Rx 100% 21,38 Nebbud: zaw. do nebulizacji 0,25 mg/ml - 10 amp. 2 ml Rx 100%
Naproxen Polfarmex: tabl. 250 mg - 50 szt.
100%
100% 14,56
Rx
Naproxen Polfarmex: tabl. 500 mg - 20 szt.
R(1)
50%(1)
9,98
100% 19,30 Nebbud: zaw. do nebulizacji 0,25 mg/ml - 20 amp. 2 ml Rx C(2)
Rx
Naproxen Polfarmex: tabl. 500 mg - 30 szt.
R(3)
50%(1) 12,43
Naproxen (1) W: Reumatoidalne zapalenie stawów, m³odzieñcze reumatoidalne
S(4)
zapalenie stawów, zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa, ostre bóle miêRx
100%
Nebbud:
zaw.
do
nebulizacji
0,5
mg/ml
10
amp.
2
ml
œniowo-stawowe, ostry napad dny moczanowej. £agodzenie bólów o umiarkowanym nasileniu (urazy tkanek miêkkich) oraz bolesne miesi¹czkowanie. Polfarmex

Naproxen Hasco: czopki 250 mg - 10 szt.

29,36
70,46

Exeltis Poland Sp. z o.o.

 Nasen®: tabl. 10 mg - 10 szt. u
 Nasen®: tabl. 10 mg - 20 szt. u
 Nasen®: tabl. 10 mg - 30 szt. u

Navelbine®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
- 10 fiol. 1 ml
10,19
Navelbine®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 50 mg/5 ml
6,75 - 10 fiol. 5 ml

100%
8,10
50%(1)
4,66
100% 15,68
Rx
Naproxen Genoptim: tabl. 500 mg - 30 szt.
(1)
50%
8,81
Naproxen (1) W: Doroœli: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów, zapalenia
koœci i stawów (choroba zwyrodnieniowa stawów), zesztywniaj¹cego zapalenia krêgos³upa, ostrej dny moczanowej, ostrych zaburzeñ miêœniowo-szkieletowych i bolesnego miesi¹czkowania. Dzieci: leczenie m³odzieñczego reumatoidalnego zapalenia stawów.
Synoptis Pharma

Rx

X

Exeltis Poland Sp. z o.o.

Naraya Plus: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 28 szt.
Naraya Plus: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 84 szt.

X Natamycin
X Natrium Bicarbonicum Polpharma 8,4%: inj. do¿.
X [roztw.] 84 mg/ml - 10 amp. 20 ml
Biomed Lublin Sodium bicarbonate

100%
50%(1)
100% 16,66
Rx
Naproxen 250 Hasco: tabl. 250 mg - 50 szt.
50%(1) 10,93
100% 10,19
Rx
Naproxen 500 Hasco: tabl. 500 mg - 15 szt.
50%(1)
6,75
100% 18,85
Rx
Naproxen 500 Hasco: tabl. 500 mg - 30 szt.
(1)
50%
11,98
Naproxen (1) W: Produkt leczniczy jako lek przeciwzapalny, przeciwbólowy i przeciwgor¹czkowy stosowany jest w nastêpuj¹cych wskazaniach: reumatoidalne zapalenie stawów; m³odzieñcze reumatoidalne zapalenie stawów; choroba zwyrodnieniowa stawów; zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa; ostry napad dny moczanowej; ostre bóle miêœniowo-stawowe; bóle ró¿nego pochodzenia o umiarkowanym nasileniu, w tym bóle menstruacyjne, bóle g³owy, bóle zêbów, bóle pooperacyjHasco-Lek SA
ne; stany gor¹czkowe.

Naproxen Genoptim: tabl. 250 mg - 30 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Lz 100%
Lz 100%
Lz 100%

100%
7,93
50%(1)
4,49
100% 14,93
Rx
Napritum: tabl. 500 mg - 30 szt.
50%(1)
8,06
Naproxen (1) W: Doroœli: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów, zapalenia
koœci i stawów (choroba zwyrodnieniowa stawów), zesztywniaj¹cego zapalenia krêgos³upa, ostrej dny moczanowej, ostrych zaburzeñ miêœniowo-szkieletowych i bolesnego miesi¹czkowania. Dzieci: leczenie m³odzieñczego reumatoidalnego zapalenia stawów.
Vitama S. A.

Naproxen 250 Hasco: tabl. 250 mg - 30 szt.

Ethinylestradiol + Drospirenone

Rx 100%

GSK Pharmaceuticals SA

64,69
3,20
bezp³.
3,20
bezp³.
25,01
56,76
3,20
bezp³.
3,20
bezp³.
35,25

LEKsykon - Receptariusz

Nebbu

100% 80,09
30%(1) 24,07
Nebbud: zaw. do nebulizacji 0,5 mg/ml - 20 amp. 2 ml Rx C(2) bezp³.
R(3)
3,26
S(4)
bezp³.
Budesonide (1) W: Dawka 0,125 mg/ml. Budezonid w postaci zawiesiny do nebulizacji jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych, m³odzie¿y oraz u niemowl¹t i dzieci w wieku 6 m-cy i starszych. Astma. Budezonid w postaci zawiesiny
do nebulizacji jest wskazany w leczeniu przewlek³ej astmy oskrzelowej u pacjentów,
u których stosowanie inhalatora ciœnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niezadowalaj¹ce lub niew³aœciwe. Pseudokrup. Bardzo ciê¿kie zapalenie krtani - pseudokrup (laryngitis subglottica), w którym zalecana jest hospitalizacja. Dawka
0,25mg/ml; 0,5 mg/ml. Produkt w postaci zawiesiny do nebulizacji wskazany jest
do stosowania: u pacjentów z astm¹ oskrzelow¹, u których stosowanie inhalatorów
ciœnieniowych z dozownikiem lub inhalatorów proszkowych nie powoduje wystarczaj¹cego dzia³ania b¹dŸ jest niewskazane, u niemowl¹t i dzieci z pseudokrupem
czyli ostrym zapaleniem krtani (laryngitis acuta), w leczeniu zaostrzenia przewlek³ej
obturacyjnej choroby p³uc (POChP), w przypadku gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione. (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Astma,
Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (4) Pacjenci
75+
Teva Pharmaceuticals Polska
100%

16,08
8,18
S(2)
bezp³.
100% 24,23
Rx R(1)
Nebicard: tabl. 5 mg - 56 szt. u
8,01
S(2)
bezp³.
100% 21,82
Rx R(1)
Nebicard: tabl. 10 mg - 28 szt. u
5,97
S(2)
bezp³.
100% 41,43
Rx R(1) 11,95
Nebicard: tabl. 10 mg - 56 szt. u
S(2)
bezp³.
Nebivolol (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego samoistnego. Leczenie stabilnej, ³agodnej i umiarkowanej, przewlek³ej niewydolnoœci serca, jako uzupe³nienie
standardowej terapii u pacjentów w podesz³ym wieku (70 lat lub wiêcej). (2) Pacjenci 75+
Biofarm

Nebicard: tabl. 5 mg - 28 szt. u

Nebido®: inj. [roztw.] 1000 mg/4 ml - 1 amp. 5 ml
Nebido®: inj. [roztw.] 1000 mg/4 ml - 1 fiol. 4 ml
Testosterone

Nebilenin: tabl. 5 mg - 28 szt. u

Rx R(1)

100%

11,25
3,35
S(2)
bezp³.
Rx 100%
Nebivolol Genoptim: tabl. 5 mg - 100 szt. u
X
Nebivolol (1) W: Leczenie pierwotnego nadciœnienia têtniczego. Leczenie stabilnej, ³agodnej i umiarkowanej, przewlek³ej niewydolnoœci serca, jako uzupe³nienie
standardowej terapii u pacjentów w podesz³ym wieku (³70 lat). (2) Pacjenci 75+

Nebivolol Genoptim: tabl. 5 mg - 28 szt. u

Rx R(1)

Synoptis Pharma

100% 12,39
Rx R(1)
Nebivolol Krka: tabl. 5 mg - 30 szt. u
3,70
S(2)
bezp³.
Nebivolol (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie pierwotnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych. Przewlek³a niewydolnoœæ serca (ang. CHF). Leczenie stabilnej
³agodnej i umiarkowanej przewlek³ej niewydolnoœci serca, jako uzupe³nienie standardowej terapii u pacjentów w podesz³ym wieku (³70 r¿.). (2) Pacjenci 75+ Krka
100%

12,91
4,22
S(2)
bezp³.
100% 39,44
Rx R(1) 10,67
Nebivor®: tabl. 5 mg - 100 szt. u
S(2)
bezp³.
Nebivolol (1) W: Nadciœnienie têtnicze: leczenie nadciœnienia têtniczego samoistnego. Przewlek³a niewydolnoœæ serca: leczenie stabilnej, ³agodnej i umiarkowanej,
przewlek³ej niewydolnoœci serca, jako uzupe³nienie standardowej terapii u pacjentów w podesz³ym wieku (70 lat lub wiêcej). (2) Pacjenci 75+
Orion Corporation

Nebivor®: tabl. 5 mg - 30 szt. u

Rx R(1)

100%

17,93
10,03
bezp³.
Nebivolol (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie nadciœnienia têtniczego samoistnego. Przewlek³a niewydolnoœæ serca. Leczenie stabilnej, ³agodnej i umiarkowanej,
przewlek³ej niewydolnoœci serca, jako uzupe³nienie standardowej terapii u pacjentów w podesz³ym wieku (70 lat lub wiêcej). Choroba wieñcowa. Leczenie objawowe
stabilnej choroby wieñcowej serca. (2) Pacjenci 75+
Polfa Warszawa

Nedal®: tabl. 5 mg - 28 szt. u

Rx R(1)
S(2)

Nefopam Jelfa: tabl. powl. 30 mg - 20 szt.
Nefopam hydrochloride

®
Rx 100% 591,46 Neiraxin B: inj. [roztw.] (0,5 mg+ 10 mg+ 50 mg+ 50
mg)/ml - 5 amp. 2 ml
Rx 100%
X Neiraxin® B: inj. [roztw.] (0,5 mg+ 10 mg+ 50 mg+ 50
Bayer mg)/ml - 10 amp. 2 ml
100% 16,90 Neiraxin® B: inj. [roztw.] (0,5 mg+ 10 mg+ 50 mg+ 50
Rx R(1)
9,00 mg)/ml - 25 amp. 2 ml

Rx 100%

22,57

Bausch Health

Rx 100%

16,00

Rx 100%

X

Rx 100%

X

hydrochloride + Pyridoxine hydrochloride + Lidocaine hy bezp³. Thiamine
drochloride + Cyanocobalamin
AS Kalceks
Nebivolol (1) W: Leczenie nadciœnienia samoistnego. Leczenie ³agodnej i umiarkRx 100% 130,00
owanej stabilnej przewlek³ej niewydolnoœci serca jako leczenie uzupe³niaj¹ce stan- NeisVac-C: inj. [zaw.] 0,5 ml - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
dardow¹ terapiê u pacjentów w podesz³ym wieku (70 lat lub wiêcej). Leczenie obja- NeisVac-C: inj. [zaw.] 0,5 ml - 10 amp.-strzyk. 0,5 ml
Rx 100%
X
wowej stabilnej choroby wieñcowej. (2) Pacjenci 75+
Adamed
Meningococcal polysaccharide vaccine
Pfizer
100% 16,15
Rx-z 100% 28,14
Nemdatine: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
Rx R(1)
Nebilet®: tabl. 5 mg - 28 szt. u
8,25 Nemdatine: tabl. powl. 10 mg - 56 szt. u
Rx-z 100% 47,06
S(2)
bezp³. Nemdatine: tabl. powl. 20 mg - 28 szt. u
Rx-z 100% 39,00
Nebivolol (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie pierwotnego nadciœnienia têtniRx-z 100% 69,00
czego. Przewlek³a niewydolnoœæ serca (CHF). Leczenie stabilnej ³agodnej i umiark- Nemdatine: tabl. powl. 20 mg - 56 szt. u
Actavis Group PTC ehf.
owanej przewlek³ej niewydolnoœci serca, jako uzupe³nienie standardowej terapii u Memantine hydrochloride
pacjentów w podesz³ym wieku (³70 lat). Choroba wieñcowa (SCAD). Leczenie obRx 100% 21,00
jawowej stabilnej choroby wieñcowej. (2) Pacjenci 75+
Berlin-Chemie/Menarini Nemedan: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
Memantine hydrochloride
G.L. Pharma Poland
®
Rx 100% 29,48
Nebilet HCT: tabl. powl. 5/12,5 mg - 28 szt.
® Junior: prosz. do przyg. zaw. od¿ywczej
100% 121,78
Neocate
®
Rx 100% 28,91
Œ¯ (1)
Nebilet HCT: tabl. powl. 5/25 mg - 28 szt.
[smak neutralny] - 1 op. 400 g
R
9,04
Nebivolol + Hydrochlorothiazide
Menarini International
100% 122,62
Neocate® Junior: prosz. do przyg. zaw. od¿ywczej
Œ¯ (1)
100% 15,80
[smak truskawkowy] - 1 op. 400 g
R
9,88
Rx R(1)
Nebinad: tabl. 5 mg - 28 szt. u
7,90
100% 122,62
Neocate® Junior: prosz. do przyg. zaw. od¿ywczej
(2)
Œ¯
S
bezp³. [smak waniliowy] - 1 op. 400 g
R(1)
9,88
Nebivolol (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego samoistnego. Leczenie ³agodnej i umiarkowanej stabilnej przewlek³ej niewydolnoœci serca jako leczenie uzupe³nia- Dieta eliminacyjna mlekozastêpcza (1) Postêpowanie dietetyczne u dzieci w
wieku
powy¿ej
1
roku
¿ycia
w
ciêzkiej
alergii
na
bia³ka
mleka
krowiego
oraz
z³o¿onej
j¹ce standardow¹ terapiê u pacjentów w podesz³ym wieku (70 lat lub wiêcej). (2)
Pacjenci 75+
RECORDATI nietolerancji bia³ek pokarmowych
W: Do postêpowania dietetycznego u niemowl¹t w alergii na bia³ka mleka krowiego,
100% 14,31 z³o¿onej nietolerancji bia³ek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna.
Nutricia
(1)
Rx R
Nebispes: tabl. 5 mg - 28 szt. u
6,41
100% 146,87
S(2)
bezp³. Neocate® LCP: prosz. do przyg. zaw. - 1 op. 400 g
Œ¯ (1)
R
3,20
Nebivolol (1) W: Leczenie nadciœnienia samoistnego. Leczenie ³agodnej i umiarkowanej stabilnej przewlek³ej niewydolnoœci serca jako leczenie uzupe³niaj¹ce stan- Dieta eliminacyjna mlekozastêpcza (1) Postêpowanie dietetyczne u niemowl¹t
dardow¹ terapiê u pacjentów w podesz³ym wieku (70 lat lub wiêcej). (2) Pacjenci w ciê¿kiej alergii na bia³ka mleka krowiego oraz z³o¿onej nietolerancji bia³ek pokarm75+
Bausch Health owych
W: Do postêpowania dietetycznego u niemowl¹t w alergii na bia³ka mleka krowiego,
100% 13,18 z³o¿onej nietolerancji bia³ek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazaRx R(1)
Nutricia
NebivoLek: tabl. 5 mg - 28 szt. u
5,28 na jest dieta elementarna.
S(2)
bezp³.
100% 34,02
Rx
Neocitec: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg - 1 fiol. 1 ml
100% 22,19
B(1)
bezp³.
Rx R(1)
NebivoLek: tabl. 5 mg - 56 szt. u
5,97
100% 170,10
Neocitec:
inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg - 1 fiol. 5 ml Rx (1)
(2)
S
bezp³.
B
bezp³.
Nebivolol (1) W: Leczenie nadciœnienia samoistnego. Leczenie ³agodnej i umiark- Vinorelbine (1) Chemioterapia ICD-10: C.63.
owanej stabilnej przewlek³ej niewydolnoœci serca jako leczenie uzupe³niaj¹ce stan- W: Winorelbina jest wskazana w leczeniu: niedrobnokomórkowego raka p³uc (stadardow¹ terapiê u pacjentów w podesz³ym wieku (³70 lat). (2) Pacjenci 75+
dium 3 lub 4); w monoterapii u pacjentów z przerzutowym rakiem piersi (stadium 4),
Sandoz GmbH w przypadku, gdy chemioterapia oparta na schematach zawieraj¹cych antracykliny
100% 11,73 lub taksany okaza³a siê nieskuteczna lub nie mo¿e byæ zastosowana. Sandoz GmbH
Rx R(1)
Nebivolol Aurovitas: tabl. 5 mg - 28 szt. u
3,83 Neomycinum Jelfa: maœæ do oczu 5 mg/g - 1 tuba 3 g Rx 100% 20,68
PharmaSwiss
S(2)
bezp³. Neomycin
Nebivolol (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie nadciœnienia têtniczego pierwot- Neomycinum TZF: aerozol do stos. zewnêtrznego
Rx 100% 24,18
nego. Przewlek³a niewydolnoœæ serca (CHF). Leczenie stabilnej, ³agodnej i umiarko- 11,72 mg/g - 1 op. 16 g
wanej, przewlek³ej niewydolnoœci serca, jako uzupe³nienie standardowej terapii u
pacjentów w podesz³ym wieku ³70 lat. (2) Pacjenci 75+
Aurovitas Neomycinum TZF: aerozol do stos. zewnêtrznego
Rx 100% 29,01
S(2)

11,72 mg/g - 1 op. 32 g
Neomycin

Neomycinum TZF: tabl. 250 mg - 16 szt.

Rx 100%

Neomycin

99

15,15

Polfa Tarchomin SA

100% 42,14
R(1)
3,20
C(2)
bezp³.
S(3)
bezp³.
100% 86,82
R(1)
5,74
tNeoparin: inj. [roztw.] 40 mg/0,4 ml
Rx (2)
- 10 amp.-strzyk. 0,4 ml
C
bezp³.
(3)
S
bezp³.
100% 124,85
R(1)
3,20
tNeoparin: inj. [roztw.] 60 mg/0,6 ml
Rx (2)
- 10 amp.-strzyk. 0,6 ml
C
bezp³.
S(3)
bezp³.
100% 163,07
R(1)
4,27
tNeoparin: inj. [roztw.] 80 mg/0,8 ml
Rx (2)
- 10 amp.-strzyk. 0,8 ml
C
bezp³.
(3)
S
bezp³.
100% 200,51
R(1)
5,33
tNeoparin: inj. [roztw.] 100 mg/ml
Rx (2)
- 10 amp.-strzyk. 1 ml
C
bezp³.
S(3)
bezp³.
Enoxaparin sodium (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u
osób doros³ych w: zapobieganiu ¯ChZZ u pacjentów chirurgicznych z grup umiarkowanego i wysokiego ryzyka, w szczególnoœci poddawanych zabiegom chirurgicznym ortopedycznym lub zabiegom w chirurgii ogólnej, w tym zabiegom w chirurgii
onkologicznej. Zapobieganiu ¯ChZZ u pacjentów internistycznych z ostrymi schorzeniami (takimi jak ostra niewydolnoœæ serca, niewydolnoœæ oddechowa, ciê¿kie
zaka¿enia lub choroby reumatyczne) i ograniczon¹ mobilnoœci¹, nara¿onych na
podwy¿szone ryzyko ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Leczeniu Z¯G i zatorowoœci p³ucnej (ZP), z wy³¹czeniem zatorowoœci p³ucnej, która mo¿e z du¿ym prawdopodobieñstwem wymagaæ leczenia trombolitycznego lub zabiegu operacyjnego.
Zapobieganiu tworzeniu siê skrzepów w kr¹¿eniu pozaustrojowym podczas hemodializy. Ostrym zespole wieñcowym: leczenie niestabilnej d³awicy piersiowej oraz zawa³u serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI), w skojarzeniu z podawanym doustnie ASA. Leczenie œwie¿ego zawa³u miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka
ST (STEMI), w tym zarówno u pacjentów leczonych zachowawczo, jak i poddawanych przezskórnej interwencji wieñcowej (PCI). WP: Zespó³ antyfosfolipidowy lub
jego powik³ania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespó³ antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór bia³ka C lub niedobór bia³ka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne ni¿ okreœlone w ChPL u dzieci do 18 r¿. - profilaktyka i
leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciê¿arnych po
wszczepieniu zastawki i z wad¹ zastawkow¹; ostre zespo³y wieñcowe w przypadkach innych ni¿ wymienione w ChPL; schorzenia wymagaj¹ce przewlek³ego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresow¹ ocen¹ mo¿liwoœci powrotu do
stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalaj¹ce z uwagi na:
a) powik³ania (lub przewidywane wysokie ryzyko powik³añ, w tym krwotocznych)
podczas stosowania VKA, b) czêste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwy¿szone
wartoœci INR, c) obiektywne trudnoœci z odpowiednio czêst¹ kontrol¹ INR, d) nawroty ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagaj¹cych czasowego zaprzestania przewlek³ego leczenia
doustnymi antykoagulantami ze wzglêdu na planowane procedury terapeutyczne i
diagnostyczne - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; unieruchomienie koñczyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra¿eñ koñczyny dolnej (przez ca³y okres unieruchomienia, o ile zwi¹zane jest to ze wzrostem
ryzyka wyst¹pienia ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych
ni¿ okreœlone w ChPL; profilaktyka i leczenie ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
u kobiet w ci¹¿y - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; krytyczne niedokrwienie koñczyn dolnych - w okresie poprzedzaj¹cym hospitalizacjê, nie d³u¿ej ni¿
14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL (2) Kobiety
w ci¹¿y (3) Pacjenci 75+
SciencePharma

tNeoparin: inj. [roztw.] 20 mg/0,2 ml
- 10 amp.-strzyk. 0,2 ml

Rx

100% 232,00
R(1)
6,40
C(2)
bezp³.
S(3)
bezp³.
100% 286,86
R(1)
8,00
tNeoparin Forte: inj. [roztw.] 150 mg/ml
Rx (2)
- 10 amp.-strzyk.
C
bezp³.
(3)
S
bezp³.
Enoxaparin sodium (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u
osób doros³ych w zapobieganiu ¿ylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów
chirurgicznych z grup umiarkowanego i wysokiego ryzyka, w szczególnoœci poddawanych zabiegom chirurgicznym ortopedycznym lub zabiegom w chirurgii ogólnej,
w tym zabiegom w chirurgii onkologicznej. Zapobieganiu ¿ylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów internistycznych z ostrymi schorzeniami (takimi jak ostra
niewydolnoœæ serca, niewydolnoœæ oddechowa, ciê¿kie zaka¿enia lub choroby reumatyczne) i ograniczon¹ mobilnoœci¹, nara¿onych na podwy¿szone ryzyko ¿ylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej. Leczeniu zakrzepicy ¿y³ g³êbokich (Z¯G) i zatorowoœci p³ucnej (ZP), z wy³¹czeniem zatorowoœci p³ucnej, która mo¿e z du¿ym prawdopodobieñstwem wymagaæ leczenia trombolitycznego lub zabiegu operacyjnego. Zapobieganiu tworzeniu siê skrzepów w kr¹¿eniu pozaustrojowym podczas hemodializy. Ostrym zespole wieñcowym: leczenie niestabilnej d³awicy piersiowej oraz zawa³u serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI), w skojarzeniu z podawanym doustnie
kwasem acetylosalicylowym; leczenie œwie¿ego zawa³u miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI), w tym zarówno u pacjentów leczonych zachowawczo,
jak i poddawanych przezskórnej interwencji wieñcowej (PCI). WP: Zespó³ antyfosfolipidowy lub jego powik³ania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespó³
antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór bia³ka C lub niedobór bia³ka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne ni¿ okreœlone w ChPL u dzieci do 18 r¿. profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych ni¿ okreœlone
w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast
antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciê¿arnych po wszczepieniu zastawki i z wad¹ zastawkow¹; ostre zespo³y wieñcowe w
przypadkach innych ni¿ wymienione w ChPL; schorzenia wymagaj¹ce przewlek³ego
stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresow¹ ocen¹ mo¿liwoœci powrotu
do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalaj¹ce z uwagi
na: a) powik³ania (lub przewidywane wysokie ryzyko powik³añ, w tym krwotocznych)
Polfa Tarchomin SA podczas stosowania VKA, b) czêste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwy¿szone

tNeoparin Forte: inj. [roztw.] 120 mg/0,8 ml
- 10 amp.-strzyk.

Rx

100

LEKsykon - Receptariusz

NeoRe

wartoœci INR, c) obiektywne trudnoœci z odpowiednio czêst¹ kontrol¹ INR, d) nawroty ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagaj¹cych czasowego zaprzestania przewlek³ego leczenia
doustnymi antykoagulantami ze wzglêdu na planowane procedury terapeutyczne i
diagnostyczne - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; unieruchomienie koñczyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra¿eñ koñczyny dolnej (przez ca³y okres unieruchomienia, o ile zwi¹zane jest to ze wzrostem
ryzyka wyst¹pienia ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych
ni¿ okreœlone w ChPL; profilaktyka i leczenie ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
u kobiet w ci¹¿y - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; krytyczne niedokrwienie koñczyn dolnych - w okresie poprzedzaj¹cym hospitalizacjê, nie d³u¿ej ni¿
14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL (2) Kobiety
w ci¹¿y (3) Pacjenci 75+
SciencePharma

NeoRecormon®

500: inj. [roztw.] 500 j.m./0,3 ml
- 6 amp.-strzyk. 0,3 ml
®
NeoRecormon 2000: inj. [roztw.] 2000 j.m./0,3 ml
- 6 amp.-strzyk. 0,3 ml
NeoRecormon® 3000: inj. [roztw.] 3000 j.m./0,3 ml
- 6 amp.-strzyk. 0,3 ml
NeoRecormon® 4000: inj. [roztw.] 4000 j.m./0,3 ml
- 6 amp.-strzyk. 0,3 ml
NeoRecormon® 5000: inj. [roztw.] 5 000 j.m./0,3 ml
- 6 amp.-strzyk. 0,3 ml
NeoRecormon® 6000: inj. [roztw.] 6000 j.m./0,3 ml
- 6 amp.-strzyk. 0,3 ml
NeoRecormon® 10000: inj. [roztw.] 10 000 j.m./0,6 ml
- 6 amp.-strzyk. 0,6 ml
NeoRecormon® 20000: inj. [roztw.] 20000 j.m./0,6 ml
- 6 amp.-strzyk. 0,6 ml
NeoRecormon® 30000: inj. [roztw.] 30000 j.m./0,6 ml
- 1 amp.-strzyk.

Rx-z 100%

X

Rx-z 100%

X

Rx-z 100%

X

Rx-z 100%

X

Rx-z 100%

X

Rx-z 100%

X

Rx-z 100%

X

Rx-z 100%

X

Rx-z 100%

X

Epoetin beta

Roche

 Neorelium®: tabl. powl. 5 mg - 20 szt. ±

Rx 100%

Diazepam

6,98

Polfa Tarchomin SA

 Neorelium®: inf. [roztw.] 5 mg/ml - 50 amp. 2 ml ±

Lz 100%

Diazepam

76,70

Polfa Tarchomin SA

Neosine Duo: syrop (500 mg+ 3,125 mg Zn 2+)/5 ml Rx 100%
- 1 but. 150 ml
Neosine Duo: tabl. 1000 mg+ 6,25 mg Zn2+ - 10 szt. Rx 100%
Neosine Duo: tabl. 1000 mg+ 6,25 mg Zn2+ - 30 szt. Rx 100%
Zinc gluconate + Inosine pranobex

Neospasmina®: syrop 2,23 ml/10 ml - 1 but. 119 ml
Neospasmina®: syrop 2,23 ml/10 ml - 1 but. 992 ml

18,51
45,66

OTC 100%
OTC 100%

12,75
67,52
Polpharma

Neospasmina® Extra: kaps. 80 mg+ 50 mg+ 5 mg+ OTC 100%
250 mg - 20 szt.
Neospasmina® Extra: kaps. 80 mg+ 50 mg+ 5 mg+ OTC 100%
250 mg - 30 szt.

20,68
23,74

Valeriana extract + Pyridoxine + Magnesium oxide + Melissa extract
Polpharma

Neospasmina®
- 1 but. 119 ml

noc: syrop 3,15 ml/15 ml

OTC 100%

Valeriana extract + Hawthorn extract + Passiflora + Hop

13,37
Polpharma

Neosynephrin-POS® 10%: krople do oczu 100 mg/ml Rx 100%
- 1 but. 10 ml
Phenylephrine hydrochloride

29,87

URSAPHARM Poland

100% 54,21
Rx (1)
Neotigason: kaps. 10 mg - 30 szt.
R
8,29
100% 160,91
Rx (1)
Neotigason: kaps. 10 mg - 100 szt.
R
3,20
Rx 100%
Neotigason: kaps. 25 mg - 30 szt.
X
100% 384,45
Rx (1)
Neotigason: kaps. 25 mg - 100 szt.
R
7,62
Acitretin (1) W: Ciê¿kie postacie ³uszczycy, w tym: ³uszczyca erytrodermiczna,
uogólniona lub miejscowa ³uszczyca krostkowa. Ciê¿kie zaburzenia rogowacenia
skóry, jak na przyk³ad: wrodzona rybia ³uska, ³upie¿ czerwony mieszkowy, choroba
Dariera, inne zaburzenia rogowacenia skóry, które nie poddaj¹ siê innym metodom
leczenia.
Actavis Group PTC ehf.

OTC 100%
Melissa extract + Chamomile + Mint extract + Valeriana extract

Nervosan fix: zio³a do zaparzania 2 g - 20 sasz. 2 g

8,21

Polpharma

Neulasta®: inj. [roztw.] 6 mg/0,6 ml
- 1 amp.-strzyk. 0,6 ml z zabezp. ig³y

Rx-z 100%

Pegfilgrastim

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%
100%

X
X
X
X
X

system transdermalny 2 mg/24 h - 7 szt.
system transdermalny 2 mg/24 h - 28 szt.
system transdermalny 4 mg/24 h - 7 szt.
system transdermalny 4 mg/24 h - 28 szt.
system transdermalny 6 mg/24 h - 28 szt.
system transdermalny 8 mg/24 h - 28 szt.

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%
100%
100%

116,00
462,00
116,00
462,00
600,00
738,00

Filgrastim

Neupro:
Neupro:
Neupro:
Neupro:
Neupro:
Neupro:

X
Amgen

inj. [roztw.] 300 µg/ml - 5 fiol.
inj. [roztw.] 600 µg/ml - 1 amp.-strzyk.
inj. [roztw.] 600 µg/ml - 5 amp.-strzyk.
inj. [roztw.] 960 µg/ml - 1 amp.-strzyk.
inj. [roztw.] 960 µg/ml - 5 amp.-strzyk.

Neupogen®:
Neupogen®:
Neupogen®:
Neupogen®:
Neupogen®:

Rotigotine

Alpha lipoic acid

 Neurol® 0,25: tabl. 0,25 mg - 30 szt. u
 Neurol® 1,0: tabl. 1 mg - 30 szt. u
 Neurol® SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 0,5 mg
- 30 szt. u

Amgen

UCB Pharma

MIP Pharma

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Alprazolam

Rx 100%

26,64
Zentiva

22,08
8,81
bezp³.
100% 61,76
Rx R(1) 15,56
Neurontin® 300: kaps. 300 mg - 100 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 80,02
Rx R(1) 17,35
Neurontin® 400: kaps. 400 mg - 100 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 115,44
(1)
Rx R
Neurontin® 600: tabl. powl. 600 mg - 100 szt. u
20,20
S(2)
bezp³.
100% 133,34
Rx R(1)
Neurontin® 800: tabl. powl. 800 mg - 100 szt. u
6,35
S(2)
bezp³.
Gabapentin (1) Padaczka oporna na leczenie WP: Ból inny ni¿ okreœlony w ChPL
- leczenie wspomagaj¹ce u chorych na nowotwory (2) Pacjenci 75+
W: Padaczka. Lek wskazany jest jako produkt leczniczy wspomagaj¹cy w leczeniu
napadów czêœciowych, z lub bez napadów wtórnie uogólnionych, u doros³ych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Lek wskazany jest do stosowania w monoterapii napadów czêœciowych, z lub bez napadów wtórnie uogólnionych, u doros³ych i m³odzie¿y
w wieku 12 lat i starszych. Leczenie obwodowego bólu neuropatycznego. Lek wskazany jest do stosowania w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, np. bolesnej neuropatii cukrzycowej i nerwobólu po przebytym pó³paœcu u doros³ych.

Rx R(1)
S(2)

Upjohn EESV

100% 16,39
R(1)
4,07
Rx (2)
- 50 szt. u
B
0,87
(3)
C
bezp³.
100% 31,03
Neurotop® Retard : tabl. o przed³. uwalnianiu 600 mg Rx B(2) bezp³.
- 50 szt. u
C(3)
bezp³.
R(4)
3,20
Carbamazepine (1) W: Padaczka, napady czêœciowe z³o¿one lub proste, napady
uogólnione toniczno-kliniczne: mieszane postacie napadów. Zespo³y maniakalne
oraz zapobieganie zaburzeniom maniakalno-depresyjnym (dwubiegunowym). Alkoholowy zespó³ abstynencyjny. Idiopatyczny nerwoból nerwu trójdzielnego oraz nerwoból nerwu trójdzielnego w przebiegu stwardnienia rozsianego. Karbamazepina
jest zazwyczaj nieskuteczna w napadach z utrat¹ œwiadomoœci (petit mal) oraz w
napadach mioklonicznych. WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym
przerzutami w obrêbie OUN; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach
do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu leczenie wspomagaj¹ce; neuralgia w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; ból
neuropatyczny w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL (2) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (3) Kobiety w ci¹¿y (4) Padaczka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrêbie OUN; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u
chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagaj¹ce; neuralgia w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych ni¿
okreœlone w ChPL
G.L. Pharma Poland

73,00

Aristo Pharma

100% 311,85
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 623,70
Rx-z B(1) bezp³.
Nibix: kaps. twarde 400 mg - 30 szt. u
B(2)
bezp³.
Imatinib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST) (2) Chemioterapia ICD-10: C.70.a.; C.70.b.; C.70.c.
W: Imatynib jest wskazany w leczeniu: doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y
z nowo rozpoznan¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. CML) z chromosomem
Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikuj¹ siê do zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia pierwszego rzutu; doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y z
CML Ph+ w fazie przewlek³ej, gdy leczenie interferonem a jest nieskuteczne lub w
fazie akceleracji choroby, lub w przebiegu prze³omu blastycznego; doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y z nowo rozpoznan¹ ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹
z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) w skojarzeniu z chemioterapi¹; doros³ych
pacjentów z nawracaj¹c¹ lub oporn¹ na leczenie Ph+ ALL w monoterapii; doros³ych
pacjentów z zespo³ami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (ang.
MDS/MPD) zwi¹zanymi z rearan¿acj¹ genu receptora p³ytkopochodnego czynnika
wzrostu (ang. PDGFR); doros³ych pacjentów z zaawansowanym zespo³em hipereozynofilowym (ang. HES) i/lub przewlek³¹ bia³aczk¹ eozynofilow¹ (ang.CEL) z rearan¿acj¹ FIP1L1-PDGFRa. Nie oceniano wp³ywu imatynibu na wynik
transplantacji szpiku. Imatynib jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nieoperacyjnymi guzowatymi w³ókniakomiêsakami skóry (ang. DFSP) oraz doros³ych
pacjentów z nawracaj¹cymi i/lub z przerzutami DFSP, którzy nie kwalifikuj¹ siê do
zabiegu chirurgicznego. U doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y, skutecznoœæ imatynibu zosta³a oceniona na podstawie wspó³czynnika ogólnej odpowiedzi
hematologicznej i cytogenetycznej oraz okresu prze¿ycia wolnego od progresji choroby w CML, wspó³czynnika odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej w Ph+
ALL, MDS/MPD, wspó³czynnika odpowiedzi hematologicznej w HES/CEL oraz na
podstawie obiektywnego wspó³czynnika odpowiedzi u doros³ych pacjentów z DFSP.
Doœwiadczenie ze stosowaniem imatynibu u pacjentów z MDS/MPD zwi¹zanymi z
rearan¿acj¹ genu PDGFR jest bardzo ograniczone. Z wyj¹tkiem nowo rozpoznanej
przewlek³ej bia³aczki szpikowej (CML) brak kontrolowanych badañ klinicznych wykazuj¹cych korzyœæ kliniczn¹ lub zwiêkszone prze¿ycie w tych wskazaniach.

Rx-z B(1)

11,07 Nibix: kaps. twarde 100 mg - 60 szt. u
33,21

100%

Neurontin® 100: kaps. 100 mg - 100 szt. u

27,38 Neurotop® Retard : tabl. o przed³. uwalnianiu 300 mg

Aflofarm Farmacja Polska

Valeriana extract + Hawthorn extract

Neurolipon-MIP 600: kaps. miêkkie 600 mg - 30 szt. Rx 100% 68,00 Nezyr: tabl. powl. 1 mg - 28 szt.
Neurolipon-MIP 600: kaps. miêkkie 600 mg - 100 szt. Rx 100% 189,00 Finasteride

Adamed

Rx 100%

Nicergolin®: tabl. 10 mg - 30 szt. u
Nicergoline

Rx 100%
Rx 100%

Nicerin®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
Nicerin®: tabl. powl. 10 mg - 50 szt. u
Nicergoline

24,49
39,46

Neuraxpharm Arzneimittel

Nidrazid: tabl. 100 mg - 250 szt.

Rx 100%

Isoniazid

43,89
Zentiva

Nifuroksazyd Hasco: zaw. doust. 220 mg/5 ml
- 1 but. 100 g

Rx 100%

Nifuroxazide

Nifuroxazide

tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
tabl. powl. 10 mg - 50 szt. u
tabl. powl. 10 mg - 60 szt. u
tabl. powl. 30 mg - 30 szt. u

10,60
9,68
13,62

Gedeon Richter

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

Nicergoline

tNimenrix: inj. [prosz.+ rozp.] 0,5 ml
Neurovit: tabl. powl. 100 mg+ 200 mg+ 0,2 mg - 20 szt. Rx 100% 16,49 - 1 fiol. (+1 amp.-strzyk.+2 ig³y)
tNimenrix: inj. [prosz.+ rozp.] 0,5 ml
Neurovit: tabl. powl. 100 mg+ 200 mg+ 0,2 mg
Rx 100% 57,99 - 1 fiol. (+1 amp.-strzyk.)
- 100 szt.
tNimenrix: inj. [prosz.+ rozp.] 0,5 ml
Thiamine + Cyanocobalamin + Pyridoxine
G.L. Pharma Poland
- 1 fiol. (+1 amp. rozp.)
Neurovit Fast: inj. [roztw.] (100 mg+ 100 mg+ 1 mg)/2 Rx 100% 19,99 Meningococcal polysaccharide vaccine
ml - 5 amp. 2 ml
Nimesil®: granulat do przyg. zaw. 100 mg - 9 sasz. 2 g
Pyridoxine + Cyanocobalamin + Thiamine
G.L. Pharma Poland
u
Rx 100% 67,20
Nevanac: krople do oczu [zaw.] 1 mg/ml - 1 but. 5 ml
Nimesil®: granulat do przyg. zaw. 100 mg - 30 sasz. 2 g
Rx 100% 79,20 u
Nevanac: krople do oczu [zaw.] 3 mg/ml - 1 but. 3 ml

11,81

Hasco-Lek SA

Nifuroksazyd Richter: kaps. twarde 200 mg - 12 szt. OTC 100%
OTC 100%
Nifuroksazyd Richter: tabl. powl. 100 mg - 24 szt.
Nifuroksazyd Richter: zaw. doust. 220 mg/5 ml
Rx 100%
- 1 op. 90 ml
Nilogrin®:
Nilogrin®:
Nilogrin®:
Nilogrin®:

20,89
Filofarm

19,12
27,00
34,34
32,94
Adamed

Rx 100% 185,89
Rx 100% 184,89
Rx 100% 186,65
Pfizer

Rx 100%

19,39

100% 17,42
50%(1)
8,71
Nepafenac
Novartis Europharm Limited Nimesulide (1) W: Leczenie ostrego bólu. Pierwotne bolesne miesi¹czkowanie.
Produkt nale¿y przepisywaæ wy³¹cznie jako lek drugiego rzutu. Decyzja o zastoso100%
13905,11
Rx-z (1)
Nexavar®: tabl. powl. 200 mg - 112 szt.
waniu nimesulidu powinna byæ podejmowana na podstawie indywidualnej dla ka¿B
bezp³. dego pacjenta oceny ca³kowitego ryzyka.
Menarini International
Sorafenib (1) Program lekowy: leczenie pacjentów z postêpuj¹cym, miejscowo za®
Lz 100% 132,96
awansowanym lub z przerzutami, zró¿nicowanym (brodawkowatym/pêcherzyko- Nimotop S: inf. [roztw.] 0,2 mg/ml - 1 but. 50 ml u
Bayer
wym/oksyfilnym - z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem Nimodipine
radioaktywnym
®
Rx 100% 268,91
W: Produkt jest wskazany w leczeniu raka w¹trobowokomórkowego. Produkt jest Nimotop S: tabl. powl. 30 mg - 100 szt. u
Bayer
wskazany w leczeniu chorych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u Nimodipine
których nie powiod³a siê wczeœniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2 lub
100% 14,62
zostali uznani za niekwalifikuj¹cych siê do takiej terapii. Produkt jest wskazany do
Rx-z 30%(1) 11,44
leczenia pacjentów z postêpuj¹cym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, Nimvastid: kaps. twarde 1,5 mg - 28 szt. u
zró¿nicowanym (brodawkowatym/pêcherzykowym/z komórek Hürthle’a) rakiem tarS(2)
bezp³.
czycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym.
Bayer
100% 24,50
Rx 100%
Nexium®: tabl. dojelitowe 20 mg - 14 szt.
X
Rx-z 30%(1) 18,13
Nimvastid: kaps. twarde 3 mg - 28 szt. u
Rx 100% 104,92
Nexium®: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
®
Rx
100%
Nexium : tabl. dojelitowe 40 mg - 7 szt.
102,32
100% 48,01
®
Rx 100% 76,16
Nexium : tabl. dojelitowe 40 mg - 14 szt.
Rx-z 30%(1) 35,27
Nimvastid: kaps. twarde 3 mg - 56 szt. u
Esomeprazole
AstraZeneca
S(2)
bezp³.
Rx 100% 16,38
Nexpram: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
100% 36,38
Rx 100% 27,04 Nimvastid: kaps. twarde 4,5 mg - 28 szt. u
Nexpram: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
(1)
Rx-z 30% 26,83
Escitalopram
LEK-AM
S(2)
bezp³.

Rx

LEKsykon - Receptariusz

Nimvastid: kaps. twarde 4,5 mg - 56 szt. u

Nimva

100% 71,16 Nitrocard®: maœæ 20 mg/g - 1 tuba 30 g u
Rx-z 30%(1) 52,05 Glyceryl trinitrate

S(2)
bezp³.
100% 48,01
(1)
Rx-z 30% 35,27
Nimvastid: kaps. twarde 6 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 94,05
Rx-z 30%(1) 68,57
Nimvastid: kaps. twarde 6 mg - 56 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 14,62
Nimvastid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 1,5 mg - 28 szt. Rx-z 30%(1) 11,44
u
S(2)
bezp³.
100% 24,50
Nimvastid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 3 mg - 28 szt. u Rx-z 30%(1) 18,13
S(2)
bezp³.
100% 47,43
Nimvastid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 3 mg - 56 szt. u Rx-z 30%(1) 34,69
S(2)
bezp³.
100% 36,38
Nimvastid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 4,5 mg - 28 szt. Rx-z 30%(1) 26,83
u
S(2)
bezp³.
100% 70,34
Nimvastid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 4,5 mg - 56 szt. Rx-z 30%(1) 51,23
u
S(2)
bezp³.
100% 48,01
Nimvastid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 6 mg - 28 szt. u Rx-z 30%(1) 35,27
S(2)
bezp³.
100% 92,99
Nimvastid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 6 mg - 56 szt. u Rx-z 30%(1) 67,51
S(2)
bezp³.
Rivastigmine (1) Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Lewy’ego (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej postaci otêpienia typu
alzheimerowskiego. Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej postaci otêpienia u pacjentów z idiopatyczn¹ chorob¹ Parkinsona.
Krka

Nitromint®: aerozol podjêzykowy 400 µg/dawkê
- 1 poj. 11 g (200 dawek) u
Nitromint®: aerozol podjêzykowy 400 µg/dawkê
- 1 poj. 11 g (200 dawek) u

Rx 100%

22,50

Chema-Elektromet

Rx

100%
R(1)

Rx 100%

17,63
3,41

100% 2736,49
B(1)
bezp³.
100% 5472,97
Rx-z (1)
Nitisinone MDK: kaps. twarde 10 mg - 60 szt. u
B
bezp³.
Nitisinone (1) Program lekowy: leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1)
W: Leczenie pacjentów doros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y (we wszystkich grupach
wiekowych) z potwierdzon¹ diagnoz¹ dziedzicznej tyrozynemii typ 1 (HT-1) równoczeœnie z diet¹ ograniczaj¹c¹ spo¿ycie tyrozyny i fenyloalaniny.

Rx-z

MendeliKABS Europe Ltd

 Nitrazepam GSK: tabl. 5 mg - 20 szt.
Nitrazepam

Rx 100%

8,46

GSK PSC Poland sp. z o.o.

100%
5,05
R(1)
4,65
100% 10,10
Rx (1)
Nitrendypina EGIS: tabl. 10 mg - 60 szt. (4 blistry)
R
6,10
100%
7,95
Rx
Nitrendypina EGIS: tabl. 20 mg - 30 szt. (2 blistry)
R(1)
3,95
100% 15,45
Rx (1)
Nitrendypina EGIS: tabl. 20 mg - 60 szt. (4 blistry)
R
7,45
Nitrendipine (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego samoistnego. WP: Objaw
Egis
Raynauda zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe

Nitrendypina EGIS: tabl. 10 mg - 30 szt. (2 blistry)

Rx

Nodom: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml - 3 but. 5 ml

17,63 u

100%

Rx R(1)
S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)

22,19
8,46
bezp³.
53,54
8,07
bezp³.

Glyceryl trinitrate (1) W: Leczenie ostrych napadów d³awicy piersiowej. Zapobieganie napadom d³awicy piersiowej przez podawanie leku przed wysi³kiem fizycznym. Leczenie wspomagaj¹ce w nag³ych przypadkach niewydolnoœci lewokomorowej (astma sercowa).
Proterapia

Nitroxolin forte: kaps. miêkkie 250 mg - 20 szt.
Nitroxolin forte: kaps. miêkkie 250 mg - 30 szt.

Rx
Rx

Nitroxoline

Nivalin: inj. [roztw.] 2,5 mg/ml - 10 amp. 1 ml
Nivalin: inj. [roztw.] 5 mg/ml - 10 amp. 1 ml

Rx
Rx

Galantamine

Nivalin - (IR): inj. [roztw.] 5 mg/ml - 10 amp. 1 ml

Rx

Galantamine

Nivestim: inf./inj. [roztw.] 12 mln j./0,2 ml
- 5 amp.-strzyk. 0,2 ml
Nivestim: inf./inj. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml
- 5 amp.-strzyk. 0,5 ml
Nivestim: inf./inj. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml
- 5 amp.-strzyk. 0,5 ml

Rx-z
Rx-z

Dorzolamide (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Preparat jest wskazany: jako lek wspomagaj¹cy w po³¹czeniu z b-adrenolitykami; w monoterapii u pacjentów, którzy nie reaguj¹ na leczenie b-adrenolitykami lub u
pacjentów, u których b-adrenolityki s¹ przeciwwskazane; w leczeniu zwiêkszonego
ciœnienia
wewn¹trzga³kowego w przypadku: nadciœnienia ocznego, jaskry z otwart100%
X
ym k¹tem, jaskry torebkowej.
Polfa Warszawa
100% 79,00
100% 29,29
MIP Pharma
Nodom Combi: krople do oczu [roztw.]
Rx R(1)
7,09
100% 53,69 (20 mg+ 5 mg)/ml - 1 but. 5 ml u
S(2)
bezp³.
100% 98,40
100% 70,47
Sopharma
Nodom Combi: krople do oczu [roztw.]
Rx R(1)
8,00
100% 102,00 (20 mg+ 5 mg)/ml - 3 but. 5 ml u
S(2)
bezp³.
Pharmapoint
Dorzolamide + Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
100%
X W: Lek jest wskazany w leczeniu zwiêkszonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u
chorych z jaskr¹ z otwartym k¹tem lub jaskr¹ w przebieg u zespo³u rzekomego
z³uszczania, gdy terapia lekiem b-adrenolitycznym podawanym miejscowo jest nie100%
X wystarczaj¹ca.
Polpharma

Rx-z 100%

Filgrastim

X

Noacid: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. u

NO-IBS: kaps. twarde 60 mg - 100 szt.
NO-IBS: kaps. twarde 120 mg - 60 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Hospira Alverine

100%
7,99
50%(1)
4,83
100% 15,52
Rx
Noacid: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. u
50%(1)
9,19
Pantoprazole (1) W: Dawka 20 mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i powy¿ej. Objawowa
postaæ choroby refluksowej prze³yku. D³ugotrwa³e leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia prze³yku.Doroœli. Zapobieganie owrzodzeniom ¿o³¹dka
i dwunastnicy wywo³anym stosowaniem nieselektywnych NLPZ u pacjentów z grupy
zwiêkszonego ryzyka, wymagaj¹cych d³ugotrwa³ego stosowania NLPZ. Dawka 40
mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i powy¿ej. Refluksowe zapalenie prze³yku. Doroœli. Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami u
pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ wywo³an¹ przez H. pylori. Choroba wrzodowa ¿o³¹dka i dwunastnicy. Zespó³ Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe zwi¹za100% 18841,41 ne z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿oRx-z (1)
tNinlaro: kaps. twarde 2,3 mg - 3 szt. u
Egis
B
bezp³. ³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
100% 12,64
100% 18841,41
Rx
Nobaxin
500:
tabl.
powl.
500
mg
2
szt.
Rx-z (1)
tNinlaro: kaps. twarde 3 mg - 3 szt. u
50%(1)
9,74
B
bezp³.
Rx 100% 10,00
100% 18841,41 Nobaxin 500: tabl. powl. 500 mg - 3 szt.
Rx-z (1)
tNinlaro: kaps. twarde 4 mg - 3 szt. u
Rx 100% 27,90
B
bezp³. Nobaxin 500: tabl. powl. 500 mg - 6 szt.
Ixazomib (1) Program lekowy: lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub na- Azithromycin (1) W: Produkt jest wskazany w leczeniu wymienionych ni¿ej zaka¿eñ wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê. Zaka¿enia górnwrotowego szpiczaka mnogiego
W: Produkt leczniczy w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem jest wska- ych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gard³a, zapalenie migda³ków, zapalezany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u któ- nie zatok. Ostre zapalenie ucha œrodkowego. Zaka¿enia dolnych dróg oddechowyrych stosowano wczeœniej co najmniej jeden schemat leczenia. Takeda Pharma A/S ch: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, lekkie do
umiarkowanie ciê¿kiego zapalenie p³uc, w tym œródmi¹¿szowe. Zaka¿enia skóry i
100% 38,82 tkanek miêkkich: ró¿a, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumieñ wêdruNironovo SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 2 mg - 28 szt. Rx 30%(1) 21,89 j¹cy - Erythema migrans (pierwszy objaw boreliozy z Lyme), je¿eli nie mo¿na zastou
sowaæ antybiotyków pierwszego rzutu; tr¹dzik pospolity (Acne vulgaris) o umiarkoS(2)
bezp³. wanym nasileniu, wy³¹cznie u doros³ych. Choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹: nie100% 75,10 powik³ane zaka¿enia wywo³ane przez Chlamydia trachomatis. Nale¿y uwzglêdniæ
Nironovo SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 4 mg - 28 szt. Rx 30%(1) 41,23 oficjalne zalecenia dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych i
lokalne dane dotycz¹ce antybiotykowra¿liwoœci okreœlonych bakterii. WP: Mukowiu
S(2)
bezp³. scydoza
LEK-AM
100% 145,56 tNoclaud: tabl. 100 mg - 56 szt. u
Rx 100% 65,00
Nironovo SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 8 mg - 28 szt. Rx 30%(1) 77,81
Cilostazol
Egis
u
S(2)
bezp³. Noctis: tabl. powl. 12,5 mg - 14 szt.
Rx 100% 19,00
Ropinirole (1) Choroba i zespó³ Parkinsona (2) Pacjenci 75+
Doxylamine hydrogen succinate
Biofarm
W: Leczenie choroby Parkinsona zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami: leczenie poRx 100% 12,60
cz¹tkowe w monoterapii, aby opóŸniæ wprowadzenie lewodopy do leczenia; leczen-  Noctofer®: tabl. 1 mg - 20 szt. u
ie skojarzone z lewodop¹ w okresie choroby, kiedy dzia³anie lewodopy wygasa lub Lormetazepam
Polfa Tarchomin SA
staje siê zmienne oraz pojawiaj¹ siê fluktuacje efektu terapeutycznego (efekt „koñca
Rx 100% 15,80
dawki” lub fluktuacje typu „w³¹czenie-wy³¹czenie”).
Adamed NODISEN: tabl. 50 mg - 8 szt. ±
Rx 100% 31,00
100% 1094,59 NODISEN: tabl. 50 mg - 16 szt. ±
Rx-z (1)
Nitisinone MDK: kaps. twarde 2 mg - 60 szt. u
Polfarmex
B
bezp³. Diphenhydramine hydrochloride

Nitisinone MDK: kaps. twarde 5 mg - 60 szt. u

Nodom: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml - 1 but. 5 ml
u

101

Rx

Nolicin®: tabl. 400 mg - 20 szt.

Adamed

Rx 100%

14,69

Rx 100%

31,00

Norfloxacin

Noliprel®: tabl. powl. 2,5/0,625 mg - 30 szt.

49,50
49,50

Krka

Perindopril arginine + Indapamide

Servier

100% 40,33
Rx R(1) 36,18
Noliprel® Bi-Forte: tabl. 10/2,5 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Perindopril arginine + Indapamide (1) W: Stosowanie preparatu jest wskazane w leczeniu nadciœnienia têtniczego samoistnego u pacjentów, u których osi¹gniêto odpowiedni¹ kontrolê ciœnienia za pomoc¹ peryndoprylu i indapamidu podawanych w oddzielnych preparatach w dawkach takich jak w preparacie. (2) Pacjenci
75+
Servier
100%

26,26
24,18
S(2)
bezp³.
Perindopril arginine + Indapamide (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego
samoistnego u doros³ych. Stosowanie produktu jest wskazane u pacjentów, u których ciœnienie têtnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania peryndoprylu w monoterapii. (2) Pacjenci 75+
Servier

Noliprel® Forte: tabl. powl. 5/1,25 mg - 30 szt.

Rx R(1)

Nolpaza® 20 mg tabletki dojelitowe: tabl. dojelitowe Rx 100% 8,72
20 mg - 28 szt. u
50%(1)
5,56
Nolpaza® 20 mg tabletki dojelitowe: tabl. dojelitowe Rx 100% 16,86
(1)
20 mg - 56 szt. u
50%
10,53
Nolpaza® 20 mg tabletki dojelitowe: tabl. dojelitowe Rx 100%
20 mg - 90 szt. u
50%(1)
Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe: tabl. dojelitowe Rx 100%
40 mg - 28 szt. u
50%(1)

20,63
10,46
16,99
10,66
Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe: tabl. dojelitowe Rx 100% 32,31
(1)
40 mg - 56 szt. u
50%
19,65
Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe: tabl. dojelitowe Rx 100% 39,22
40 mg - 90 szt. u
50%(1) 19,61
Pantoprazole (1) W: Dawka 20 mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i starsza. Objawowa
choroba refluksowa prze³yku. D³ugotrwa³e leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia prze³yku. Doroœli. Zapobieganie owrzodzeniom ¿o³¹dka i dwunastnicy spowodowanym przez nieselektywne NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka
spowodowanego koniecznoœci¹ sta³ego leczenia NLPZ. Dawka 40 mg. Doroœli i
m³odzie¿ 12 lat i starsza. Refluksowe zapalenie prze³yku. Doroœli. Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z antybiotykoterapi¹ u pacjentów z chorob¹
wrzodow¹ wywo³an¹ obecnoœci¹ H. pylori. Choroba wrzodowa ¿o³¹dka i dwunastnicy. Zespó³ Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe zwi¹zane z nadmiernym
100% 19,16 wydzielaniem kwasu. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
Krka
Nodofree: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml - 1 but. 5 ml Rx R(1)
5,43
u
®
100% 11,07
S(2)
bezp³. Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe - (IR): tabl.
Rx
dojelitowe 40 mg - 28 szt. u
50%(1)
5,54
100% 53,53
® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR): tabl.
Nodofree: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml - 3 but. 5 ml Rx R(1)
100% 20,72
Nolpaza
8,06
Rx
u
dojelitowe 40 mg - 56 szt. u
50%(1) 10,36
S(2)
bezp³.
Pantoprazole (1) W: Doroœli i m³odzie¿ w wieku 12 lat i starsza. Refluksowe zapalDorzolamide (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
enie prze³yku. Doroœli. Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z anW: Produkt jest wskazany w leczeniu zwiêkszonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego tybiotykoterapi¹ u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ wywo³an¹ obecnoœci¹ H. pylou pacjentów: z nadciœnieniem ocznym, z jaskr¹ z otwartym k¹tem, z jaskr¹ torebko- ri.;choroba wrzodowa ¿o³¹dka i dwunastnicy; zespó³ Zollingera-Ellisona oraz inne
w¹. Produkt jest stosowany jako lek wspomagaj¹cy w po³¹czeniu z b-adrenolitykami stany chorobowe zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu. WP: Zapalenie
lub w monoterapii u pacjentów, którzy nie reaguj¹ na leczenie b-adrenolitykami, lub b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
Delfarma
u pacjentów, u których b-adrenolityki s¹ przeciwwskazane.
Polfa Warszawa
®
100% 11,09
100% 25,42 Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe - (IR): tabl.
Rx
dojelitowe 40 mg - 28 szt. u
50%(1)
5,55
Nodofree Combi: krople do oczu [roztw.]
Rx R(1)
3,22
(20 mg+ 5 mg)/ml - 1 but. 5 ml u
®
100% 20,77
S(2)
bezp³. Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe - (IR): tabl.
Rx
dojelitowe 40 mg - 56 szt. u
50%(1) 10,39
100% 70,28
Pantoprazole (1) W: Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i starsza. Refluksowe zapalenie
Nodofree Combi: krople do oczu [roztw.]
(1)
Rx R
8,00 prze³yku. Doroœli. Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z antyb(20 mg+ 5 mg)/ml - 3 but. 5 ml u
S(2)
bezp³. iotykoterapi¹ u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ wywo³an¹ obecnoœci¹ H. pylori.
Choroba wrzodowa ¿o³¹dka i dwunastnicy. Zespó³ Zollingera-Ellisona oraz inne staDorzolamide + Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
ny chorobowe zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu. WP: Zapalenie b³ony
W: Produkt leczniczy wskazany w leczeniu zwiêkszonego ciœnienia œródga³kowego œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
Pharmapoint
u pacjentów z jaskr¹ otwartego k¹ta lub jaskr¹ w przebiegu zespo³u rzekomego
z³uszczania (pseudoeksfoliacji), gdy monoterapia lekiem b-adrenolitycznym jest Nolvadex® D: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. u
Rx 100% 15,31
niewystarczaj¹ca.
Polfa Warszawa Tamoxifen
AstraZeneca

102

LEKsykon - Receptariusz

Nomef

 Nomefren: tabl. 5 mg - 20 szt.

Rx 100%

Nonpres: tabl. powl. 25 mg - 30 szt.
Nonpres: tabl. powl. 50 mg - 30 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Eplerenone

Nootropil®: tabl. powl. 800 mg - 30 szt. u
Nootropil®: tabl. powl. 800 mg - 90 szt. u
Nootropil®: tabl. powl. 1,2 g - 60 szt. u
Nootropil®: tabl. powl. 1,2 g - 100 szt. u
Nootropil® 20%: roztw. doust. 200 mg/ml
- 1 but. 200 ml u
Nootropil® 20%: roztw. doust. 200 mg/ml
- 1 but. 150 ml u
Nootropil® 33%: roztw. doust. 330 mg/ml
- 1 but. 125 ml u

16,30 wych lub czêœciowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo Novo-Helisen® Depot Wyci¹gi alergenowe

Accord Healthcare rozpoznan¹ padaczk¹. Lewetyracetam jest wskazany jako terapia wspomagaj¹ca:

Nitrazepam

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

w leczeniu napadów czêœciowych lub czêœciowych wtórnie uogólnionych u doro34,23 s³ych, dzieci i niemowl¹t w wieku od 1 m-ca z padaczk¹; w leczeniu napadów mioklonicznych u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat z m³odzieñcz¹ padaczk¹
40,01 miokloniczn¹; w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u
Adamed doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat z idiopatyczn¹ padaczk¹ uogólnion¹.
Zentiva
16,70
100%
6,47
48,50
®
Rx 30%(1) 1,94
58,19 Normodipine : tabl. 5 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
80,15
100% 12,47
23,56
Rx 30%(1) 3,74
Normodipine®: tabl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
X
Amlodipine (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa.
Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
39,43 zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci 75+
Gedeon Richter

Piracetam

UCB Pharma

Noqturina: liof. doustny 25 µg - 30 szt.
Noqturina: liof. doustny 50 µg - 30 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Desmopressin acetate

Noradrenaline Kabi: inf./inj. [konc. do przyg. roztw.]
1 mg/ml - 10 amp. 1 ml u
Noradrenaline Kabi: inf./inj. [konc. do przyg. roztw.]
1 mg/ml - 10 amp. 4 ml u

Lz 100%

- Norprolac®: tabl. 25/50 µg - 3 szt. + 3 szt.
-

Normatens®: tabl. dra¿. 5/0,5/0,1 mg - 20 szt.

- Norvasc®: tabl. 5 mg - 30 szt. u
AS Kalceks

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

17,99
14,65
19,49
20,29

Aflofarm Farmacja Polska

Rx

Clopamide + Dihydroergocristine + Reserpine

Normeg: tabl. powl. 250 mg - 50 szt. u

Norsept: tabl. powl. 400 mg - 20 szt.

Lz 100%

100% 431,96
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 863,94
Rx-z (1)
B
bezp³.
Somatropin (1) Leczenie ciê¿kiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów doros³ych oraz u m³odzie¿y po zakoñczeniu terapii promuj¹cej wzrastanie, Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek (PNN), Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z somatropinow¹ niedoczynnoœci¹ przysadki, Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z zespo³em Turnera (ZT)
W: Dzieci: zaburzenia wzrostu spowodowane niedoborem hormonu wzrostu. Zaburzenia wzrostu u dziewcz¹t spowodowane dysgenezj¹ gonad (zespó³ Turnera). OpóŸnienie wzrostu u dzieci spowodowane przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek przed
okresem dojrzewania. Zaburzenia wzrostu u dzieci urodzonych jako zbyt ma³e w stosunku do wieku ci¹¿owego (SGA) (obecny wzrost <-2,5 SDS i wzrost standaryzowany, obliczony ze wzrostu rodziców <-1,0 SDS), z mas¹ i/lub d³ugoœci¹ cia³a po
urodzeniu poni¿ej -2 SD, które nie wyrówna³y niedoboru wzrostu (HV SDS <0 w ci¹gu
ostatniego roku) do wieku 4 lat lub póŸniej. Niedobór wzrostu spowodowany zespo³em
Noonan. Doroœli: niedobór hormonu wzrostu nabyty w dzieciñstwie: u pacjentów z
niedoborem hormonu wzrostu nabytym w dzieciñstwie zdolnoœæ wydzielania hormonu
wzrostu nale¿y poddaæ ponownej ocenie po zakoñczeniu wzrostu. Badanie nie jest
wymagane w przypadku pacjentów z niedoborem wiêcej ni¿ 3 hormonów przysadki
mózgowej, z du¿ym niedoborem hormonu wzrostu o pod³o¿u genetycznym lub na
skutek strukturalnych nieprawid³owoœci uk³adu podwzgórzowo-przysadkowego, guzów oœrodkowego uk³adu nerwowego lub naœwietlenia czaszki wysok¹ dawk¹ promieniowania, albo u pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu spowodowanym chorob¹
lub urazem uk³adu podwzgórzowo-przysadkowego, jeœli po up³ywie minimum 4 tyg.
bez leczenia hormonem wzrostu wynik pomiaru stê¿enia insulinopodobnego czynnika
wzrostu 1 (IGF-1) w osoczu wynosi <-2 SDS. U wszystkich pozosta³ych pacjentów nale¿y wykonaæ pomiar stê¿enia IGF-1 oraz jeden test stymulacji wydzielania hormonu
wzrostu; niedobór hormonu wzrostu nabyty w wieku doros³ym: znaczny niedobór hormonu wzrostu w wyniku stwierdzonych zaburzeñ w obrêbie osi podwzgórzowo-przysadkowej, na skutek naœwietlenia czaszki i urazowego uszkodzenia mózgu powinien
byæ zwi¹zany z niedoborem tak¿e innego hormonu wydzielanego przez oœ podwzgórzowo-przysadkow¹, innego ni¿ prolaktyna. Niedobór hormonu wzrostu powinien zostaæ potwierdzony jednym testem prowokacyjnym po zastosowaniu odpowiedniego
leczenia zastêpczego, koryguj¹cego niedobór innego hormonu osi podwzgórzowo-przysadkowej. U doros³ych testem prowokacyjnym z wyboru jest test tolerancji insuliny. W przypadku, gdy test tolerancji insuliny jest przeciwwskazany, nale¿y
zastosowaæ inne testy prowokacyjne. Wskazane jest wykonanie po³¹czonego testu z
arginin¹ i hormonem uwalniaj¹cym hormon wzrostu. Wykonanie testu z arginin¹ lub z
glukagonem mo¿e byæ równie¿ rozwa¿one, chocia¿ testy te maj¹ mniejsz¹ wartoœæ
diagnostyczn¹ ni¿ test tolerancji insuliny.
Novo Nordisk

Clindamycin

tabl. 75 µg - 30 szt.
Norprolac®: tabl. 150 µg - 30 szt.

-

Norditropin NordiFlex: inj. (roztw.) 5 mg/1,5 ml
- 1 wstrzyk. 1,5 ml
Norditropin NordiFlex: inj. (roztw.) 10 mg/1,5 ml
- 1 wstrzyk. 1,5 ml

¿el 10 mg/g - 1 but. 30 ml (z pomp.)
¿el 10 mg/g - 1 tuba 15 g
¿el 10 mg/g - 1 tuba 30 g
¿el 10 mg/g - 1 tuba 30 g

Norprolac®:

Rx 100% 29,24
Rx 100% 117,58
Rx 100% 251,05

Rx

Ferring

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Amlodipine

Norvir: tabl. powl. 100 mg - 30 szt.

Drotaverine hydrochloride

NO-SPA® forte: tabl. 80 mg - 20 szt.
NO-SPA® forte: tabl. 80 mg - 50 szt.
Drotaverine hydrochloride

Novate: krem 0,5 mg/g - 1 tuba 30 g
Novate: maœæ 0,5 mg/g - 1 tuba 30 g

6,49

12,49
24,55

Opella Healthcare Commercial

Rx 100%
Rx 100%
Lz

Neostigmine methylosulphate + Glycopyrronium bromide

Novocef®: tabl. powl. 250 mg - 10 szt.

Rx

Normeg: tabl. powl. 750 mg - 50 szt. u

Rx

Normeg: tabl. powl. 1000 mg - 50 szt. u

Rx C(1)

100%

56,06
bezp³.
9,39

R(2)
Levetiracetam (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Padaczka
W: Lewetyracetam jest wskazany jako monoterapia w leczeniu napadów czêœcio-

Rx

Rx

Cefuroxime axetil

tNovoEight®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
250 j.m. - 1 fiol. (1 amp.-strzyk.+ t³ok+ ³¹cznik)

Rx-z

tNovoEight®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
500 j.m. - 1 fiol. (1 amp.-strzyk.+ t³ok+ ³¹cznik)
tNovoEight®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
1000 j.m. - 1 fiol. (1 amp.-strzyk.+ t³ok+ ³¹cznik)
tNovoEight®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
1500 j.m. - 1 fiol. (1 amp.-strzyk.+ t³ok+ ³¹cznik)
tNovoEight®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
2000 j.m. - 1 fiol. (1 amp.-strzyk.+ t³ok+ ³¹cznik)
tNovoEight®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
3000 j.m. - 1 fiol. (1 amp.-strzyk.+ t³ok+ ³¹cznik)

Rx-z
Rx-z
Rx-z
Rx-z
Rx-z

R(1)

486,30

100% 397,14

Rx

R(1)

19,41

C(1)
bezp³.
R(2)
40,98
(3)
S
bezp³.
100% 132,86
C(1)
bezp³.
NovoMix® 50 Penfill®: inj. [zaw.] 100 j./ml - 5 wk³. 3 ml Rx (2)
R
40,98
S(3)
bezp³.
Insulin aspart (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
W: Produkty leczniczy jest wskazany w leczeniu cukrzycy u doros³ych, m³odzie¿y i
dzieci w wieku 10 lat i powy¿ej.
Novo Nordisk

NovoRapid®: inj. [roztw.] 100 j./ml - 1 fiol. 10 ml

Rx

100%
C(1)
R(2)
S(3)

79,79
bezp³.
19,07
bezp³.

Insulin aspart (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu cukrzycy u doros³ych, m³odzie¿y i
dzieci w wieku 1 rok i powy¿ej.
Novo Nordisk

100% 129,35
C(1)
bezp³.
inj. [roztw.] 100 j./ml - 5 wk³. 3 ml Rx (2)
Bausch Health
R
37,47
(3)
S
bezp³.
100% 503,54
Insulin aspart (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
Sintetica GmbH W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu cukrzycy u doros³ych, m³odzie¿y i
dzieci w wieku 1 rok i powy¿ej.
Novo Nordisk
100% 10,00
®
PharmaSwiss NovoSeven 1 mg: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] Rx 100% 3421,68
1 mg (50 Kj.m) - 1 fiol. (1 amp.-strzyk.+ t³ok+ ³¹cznik)
100% 657,72
NovoSeven® 2 mg: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] Rx 100% 6843,36
(1)
B
bezp³. 2 mg (100 Kj.m) - 1 fiol. (1 amp.-strzyk.+ t³ok+ ³¹cznik)
100% 1315,44 NovoSeven® 5 mg: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Rx 100% 17108,39
B(1)
bezp³. 5 mg (250 Kj.m) - 1 fiol. (1 amp.-strzyk.+ t³ok+ ³¹cznik)
100% 2630,88 NovoSeven® 8 mg: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] Rx-z 100%
X
B(1)
bezp³. 8 mg (400 Kj.m) - 1 fiol. (1 amp.-strzyk.+ t³ok+ ³¹cznik)
Eptacog alfa
Novo Nordisk
100% 3946,32
®
Rx 100%
X
B(1)
bezp³. Novothyral 75: tabl. 0,075mg+ 0,015mg - 100 szt.
®
Rx 100%
X
100% 5261,76 Novothyral 100: tabl. 0,1mg+ 0,02mg - 100 szt.
Liothyronine sodium + Levothyroxine sodium
Merck
B(1)
bezp³.
®
Rx 100% 11,29
100% 7892,64 Novynette : tabl. powl. 0,02 mg+ 0,15 mg - 21 szt.
Gedeon Richter
B(1)
bezp³. Ethinylestradiol + Desogestrel

11,92
11,83

NovoRapid®

Penfill®:

Coagulation factor VIII (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzie- Noxafil: inf. [konc. do przyg. roztw.] 300 mg - 1 fiol.
100% 20,35 ci z hemofili¹ A i B
Posaconazole
Bausch Health W: Leczenie i profilaktyka krwawieñ u chorych na hemofiliê A (wrodzony niedobór
czynnika VIII). Produkt mo¿e byæ stosowany we wszystkich grupach wiekowych.  Noxizol: tabl. powl. 10 mg - 20 szt. u
100% 15,43
Novo Nordisk
Zolpidem tartrate
C(1)
bezp³. Novofem®: tabl. powl. 1 mg+ 1 mg - 28 szt.
Rx 100% 40,76
Nplate®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 125 µg
(2)
R
6,07 Estradiol + Norethisterone (dawki sekwencyjne)
Novo Nordisk
- 1 fiol. (zestaw)
100% 29,32
Novo-Helisen® Depot Wyci¹gi alergenowe
Nplate®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 250 µg
C(1)
bezp³. grzybów pleœniowych: inj. podsk. [zaw.]
Rx 100% 900,00 - 1 fiol. (zestaw)
[pocz¹t.
400
Alternaria
tenuis100%]
3
fiol.
4,5
ml
(stê¿.
R(2)
7,40
Nplate®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 500 µg
100% 42,73 1-3)
- 1 fiol. (zestaw)
® Depot Wyci¹gi alergenowe
Novo-Helisen
(1)
C
bezp³.
Nplate®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 250 µg
grzybów pleœniowych: inj. podsk. [zaw.]
Rx 100% 750,00 - 1 fiol. (zestaw)
R(2)
8,26

Normeg: tabl. powl. 500 mg - 50 szt. u

100% 1140,06

Rx

Clobetasol propionate

Novistig: inj. [roztw.] (0,5 mg+ 2,5 mg)/ml
- 10 amp. 1 ml u

Rx 100% 750,00

®
®
Rx
X NovoMix 30 Penfill : inj. [zaw.] 100 j./ml - 5 wk³. 3 ml

100% 13,53
30%(1)
5,68
Levocetirizine dihydrochloride (1) W: Produkt leczniczy, tabl. powl. jest wskazany w leczeniu objawowym alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa (w tym
przewlek³ego alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa) oraz pokrzywki u doros³ych i dzieci w wieku od 6 lat. WP: Atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia
Apotex Inc.

Nossin: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.

Allergopharma-Nexter

Novo-Helisen® Depot Wyci¹gi alergenowe
roztoczy kurzu domowego: inj. podsk. [zaw.]
[podtrz. 708 Dermatophagoides farinae50%+725
Dermatophagoides pteronyssinus50%]
- 2 fiol. 4,5 ml (stê¿. 3)
Novo-Helisen® Depot Wyci¹gi alergenowe
roztoczy kurzu domowego: inj. podsk. [zaw.]
[pocz¹t. 708 Dermatophagoides farinae50%+725
Dermatophagoides pteronyssinus50%]
- 3 fiol. 4,5 ml (stê¿. 1-3)

Rx 100% 900,00

oskrzelowa itd., wywo³ywane przez alergeny niemo¿liwe do wyeliminowania ze œro14,50 dowiska pacjenta.
Allergopharma-Nexter
19,50
100% 132,86

Opella Healthcare Commercial

Rx 100%
Rx 100%

Allergen extracts

Rx 100% 750,00

Allergen extracts (1) W: Wyci¹gi alergenowe przeznaczone s¹ do odczulania
X (immunoterapii swoistej) w schorzeniach alergicznych (IgE-zale¿nych), takich jak:

AbbVie Polska

Rx 100%

Rx 100% 900,00

Adamed alergiczny katar (nie¿yt nosa), alergiczne zapalenie spojówek, alergiczna astma

Upjohn EESV

Rx-z 100%

Ritonavir

NO-SPA®: inj. dom./do¿./podsk. [roztw.] 40 mg/2 ml
- 5 amp. 2 ml

8,21
Polpharma

Norfloxacin

Norvasc®: tabl. 10 mg - 30 szt. u

8,30
Polpharma

Prep. z³o¿.

Lz 100%

Noradrenaline

Normaclin:
Normaclin:
Normaclin:
Normaclin:

OTC 100%

Fresenius Kabi Quinagolide

Noradrenaline

Noradrenalin Kalceks: inf. [konc. do przyg. roztw.]
1 mg/ml - 10 amp. 1 ml u
Noradrenalin Kalceks: inf. [konc. do przyg. roztw.]
1 mg/ml - 10 amp. 4 ml u

Normosan fix: zio³a do zaparzania 1,4 g - 20 sasz.

96,89 Prep. z³o¿.
96,89
Ferring

Lz 100%

Normosan: zio³a do zaparzania - 1 op. 100 g

OTC 100%

pochodzenia zwierzêcego (sierœæ, nab³onki,
pierze): inj. podsk. [zaw.] [pocz¹t. 306 Sierœæ psa100%]
- 3 fiol. 4,5 ml (stê¿. 1-3)
Novo-Helisen® Depot Wyci¹gi alergenowe
pochodzenia zwierzêcego (sierœæ, nab³onki,
pierze): inj. podsk. [zaw.] [podtrz. 306 Sierœæ psa100%]
- 1 fiol. 4,5 ml (stê¿. 3)
Novo-Helisen® Depot Wyci¹gi alergenowe
pochodzenia zwierzêcego (sierœæ, nab³onki,
pierze): inj. podsk. [zaw.]
[pocz¹t. 309 Sierœæ kota100%] - 3 fiol. 4,5 ml (stê¿. 1-3)
Novo-Helisen® Depot Wyci¹gi alergenowe
pochodzenia zwierzêcego (sierœæ, nab³onki,
pierze): inj. podsk. [zaw.] [podtrz.309 Sierœæ kota100%]
- 1 fiol. 4,5 ml (stê¿. 3)

Rx-z 100%

X

Merck Sharp & Dohme

Rx 100%

10,83

Actavis Group PTC ehf.

Rx-z

100% 1278,00
B(1)
bezp³.

Rx-z 100%

X

Rx-z 100%

X

100% 2555,99
Rx-z (1)
B
bezp³.
[podtrz. 400 Alternaria tenuis100%] - 1 fiol. 4,5 ml (stê¿.
Romiplostim (1) Program lekowy: leczenie doros³ych chorych na pierwotn¹ ma³o3)
Allergen extracts
Allergopharma-Nexter p³ytkowoœæ immunologiczn¹, Program lekowy: leczenie pediatrycznych chorych na
przewlek³¹ pierwotn¹ ma³op³ytkowoœæ immunologiczn¹
W: Lek jest wskazany do stosowania u pacjentów w wieku od pierwszego r¿. z przewlek³¹ pierwotn¹ ma³op³ytkowoœci¹ immunologiczn¹ (idiopatyczn¹), którzy wykazuj¹ niedostateczn¹ odpowiedŸ na inne sposoby leczenia (np. terapiê
kortykosteroidami, immunoglobulinami).
Amgen

LEKsykon - Receptariusz

Nubeq

100% 13875,62
B(1)
bezp³.
Darolutamide (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka gruczo³u
krokowego
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych mê¿czyzn z opornym na
kastracjê rakiem gruczo³u krokowego bez przerzutów (ang. nmCRPC) z du¿ym ryzykiem wyst¹pienia przerzutów.
Bayer

Rx-z

tNubeqa: tabl. powl. 300 mg - 112 szt. u

100% 4422,60
B(1)
bezp³.
100% 4422,60
Rx-z (1)
tNucala: inj. [roztw.] 100 mg - 1 amp.-strzyk.
B
bezp³.
100% 4422,60
Rx-z (1)
tNucala: inj. [roztw.] 100 mg - 1 wstrzyk.
B
bezp³.
Mepolizumab (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kiej astmy alergicznej
W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu uzupe³niaj¹cym u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku 6 lat i starszych z ciê¿k¹, oporn¹ na leczenie astm¹ eozynofilow¹.
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

tNucala: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 100 mg - 1 fiol.

Rx-z

100% 52,09
30%(1) 35,69
100% 57,65
Nutramigen® 2 LGG Complete: prosz. do przyg.
Œ¯
roztw. - 1 op. 400 g
30%(1) 24,79
100% 46,94
Nutramigen® 3 LGG Complete: prosz. do przyg.
Œ¯
roztw. - 1 op. 400 g
30%(1) 14,08
Dieta eliminacyjna mlekozastêpcza (1) Alergia na bia³ka mleka krowiego
(BMK), objawy alergii na BMK lub podejrzenie alergii na BMK ze wzglêdu na wystêpuj¹ce objawy, jak równie¿ nietolerancja laktozy, nietolerancja sacharozy, a tak¿e
nadwra¿liwoœæ na inne bia³ka (np. bia³ka sojowe)
Mead Johnson Nutrition (Poland)

Nutramigen® 1 LGG Complete: prosz. do przyg.
roztw. - 1 op. 400 g

Œ¯

100% 136,39
R(1)
3,20
Dieta eliminacyjna mlekozastêpcza (1) Stosowanie dietetyczne u niemowl¹t
od urodzenia i dzieci z ciê¿k¹ postaci¹ alergii na bia³ko mleka krowiego oraz nietolerancj¹ ró¿nego rodzaju ¿ywnoœci, u których zastosowanie w postêpowaniu dietetycznym hydrolizatów o znacznym stopniu hydrolizy nie przynios³o efektu, a tak¿e w
alergii na bia³ko sojowe i w przypadkach, gdy wskazane jest zastosowanie mieszanki elementarnej zwyczajnej
W: Stosowanie dietetyczne u niemowl¹t od urodzenia i dzieci z ciê¿k¹ postaci¹ alergii na bia³ko mleka krowiego oraz nietolerancj¹ ró¿nego rodzaju ¿ywnoœci, u których
zastosowanie w postêpowaniu dietetycznym hydrolizatów o znacznym stopniu hydrolizy nie przynios³o efektu, a tak¿e w alergii na bia³ko sojowe i w przypadkach, gdy
wskazane jest zastosowanie mieszanki elementarnej zwyczajnej.

Nutramigen® PURAMINO: prosz. do przyg. zaw.
od¿ywczej - 1 puszka 400 g

Œ¯

Mead Johnson Nutrition (Poland)

100% 119,77
R(1)
3,20
Dieta eliminacyjna mlekozastêpcza (1) Postêpowanie dietetyczne u dzieci w
wieku powy¿ej 1 roku ¿ycia w ciê¿kiej alergii na bia³ka mleka krowiego, w alergii wielopokarmowej i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna

Nutramigen® PURAMINO JUNIOR: proszek
- 1 puszka 400 g

Œ¯

Mead Johnson Nutrition (Poland)

NuvaRing®: system terapeutyczny dopochwowy
(120 µg+ 15 µg)/24 h - 1 szt. (system+ aplikator)
NuvaRing®: system terapeutyczny dopochwowy
(120 µg+ 15 µg)/24 h - 3 szt. (systemy+ aplikatory)

Rx 100%

65,99

Rx 100% 179,99

Etonogestrel + Ethinylestradiol

Organon Polska

Nuvaxovid: inj. [konc. do sporz. dyspersji] 5 µg/0,5 ml
- 10 fiol. 5 ml

Rx 100%

COVID-19 Vaccine (recombinant, adjuvanted)

X
Novavax

100% 674,73
B(1)
bezp³.
tNuwiq: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 500 j.m. Rx-z 100% 1349,46
- 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk. 2,5 ml
B(1)
bezp³.
tNuwiq: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 1000 j.m. Rx-z 100% 2698,92
- 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk. 2,5 ml
B(1)
bezp³.
tNuwiq: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 2000 j.m. Rx-z 100% 5397,84
(1)
- 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk. 2,5 ml
B
bezp³.
Coagulation factor VIII (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹ A i B
W: Zapobieganie i leczenie krwawieñ u pacjentów cierpi¹cych na hemofiliê A (wrodzony niedobór czynnika VIII). Lek mo¿e byæ stosowany we wszystkich grupach
wiekowych.
Octapharma

tNuwiq: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 250 j.m.
- 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk. 2,5 ml

Nyscandin: zaw. doust. 100 000 IU/ml - 1 but. 30 ml
Nystatin

Nystapol: zaw. doust. 100 000 j.m./ml - 1 but. 30 ml

Rx-z

Rx 100%
Rx 100%

Nystatin

Nystatin TZF: prosz. do przyg. zaw. doust.
100000 j.m./ml - 1 but. 5 g
Nystatin

Rx 100%

27,00

Polfa Tarchomin SA

23,19

100% 23624,62
B(1)
bezp³.
Ocrelizumab (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z rzutowymi
postaciami stwardnienia rozsianego (ang. relapsing forms of multiple sclerosis,
RMS), z aktywn¹ chorob¹, definiowan¹ na podstawie cech klinicznych lub radiologicznych. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z wczesn¹
pierwotnie postêpuj¹c¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego (ang. primary progressive
multiple sclerosis, PPMS) ocenian¹ na podstawie czasu trwania choroby i poziomu
niesprawnoœci, a tak¿e cech radiologicznych charakterystycznych dla aktywnoœci
zapalnej.
Roche Registration

tOcrevus: inf. [konc. do przyg. roztw.] 30 mg/ml
- 1 fiol. 10 ml

Rx-z

inf. [roztw.] 2,5 g/50 ml - 1 but. 50 ml
inf. [roztw.] 5 g/100 ml - 1 but. 100 ml
inf. [roztw.] 10 g/200 ml - 1 but. 200 ml
inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 but. 50 ml
inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 but. 100 ml

Oekolp®: krem dopochwowy 1 mg/g - 1 tuba 25 g (+
aplik.)

100% 11,65
Rx
OC-35®: tabl. dra¿. 2 mg+ 0,035 mg - 21 szt.
30%(1)
6,54
100% 33,02
®
Rx
OC-35 : tabl. dra¿. 2 mg+ 0,035 mg - 63 szt.
30%(1) 17,68
Ethinylestradiol + Cyproterone acetate (1) W: Leczenie umiarkowanego do
ciê¿kiego tr¹dziku (z ³ojotokiem lub bez niego) zwi¹zanego z wra¿liwoœci¹ na androgeny i/lub hirsutyzmu u kobiet w wieku rozrodczym. Produkt leczniczy powinien byæ
stosowany w leczeniu tr¹dziku wy³¹cznie wówczas, gdy zawiod³y terapia miejscowa
i ogólnoustrojowe leczenie antybiotykami. Poniewa¿ produkt leczniczy jest równie¿

100%

Rx 30%(1)

4,83
1,45
bezp³.
4,83
1,45
bezp³.

S(2)
100%
Oftensin®: krople do oczu [roztw.] 5 mg/ml - 1 but. 5 ml Rx 30%(1)
u
S(2)
Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie zwiêkszonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u pacjentów z: nadciœnieniem ocznym, przewlek³¹ jaskr¹ z otwartym k¹tem.
Polpharma

Oftidor: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml - 1 but. 5 ml
u

Rx 100%

X

Rx
Rx
Rx
Lz
Lz

Rx 100%

Estriol

Oekolp® forte: globulki dopochwowe 0,5 mg - 10 szt.
Oekolp® forte: globulki dopochwowe 0,5 mg - 24 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Oesclim® 25: system transdermalny 25 µg/24 h - 6 szt. Rx 100%
Oesclim® 50: system transdermalny 50 µg/24 h - 6 szt. Rx 100%
Estradiol hemihydrate

44,00
Kadefarm

Estriol

21,26  Oksazepam TZF: tabl. powl. 10 mg - 20 szt. u
Oxazepam
23,13

Mylan Healthcare

Boehringer Ingelheim

- 1 but. 5 ml u
Ofloxacin

Ofloxamed: krople do oczu [roztw.] 3 mg/ml
- 1 but. 5 ml

Rx 100%

Oftaquix®: krople do oczu 5 mg/ml - 1 but. 5 ml

Rx 100%

Levofloxacin

17,88
Sun Farm

Rx 100%

Levofloxacin

Oftaquix® sine: krople do oczu 5 mg/ml - 20 poj.

21,00

URSAPHARM Poland

Ofloxacin

34,00
Santen Oy

Rx 100%

OKmeter Core: test diagnostyczny do szybkich
oznaczeñ - 50 szt.

100%

34,25

WM 30%(1) 10,28

R(2)
3,20
31,00 Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wy60,00 magaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za poBiovico
Kadefarm moc¹ pompy insulinowej

100% 5499,90
Rx (1)
Ofev: kaps. miêkkie 100 mg - 60 szt. u
B
bezp³.
100% 9752,40
Rx
Ofev: kaps. miêkkie 150 mg - 60 szt. u
B(1)
bezp³.
Nintedanib (1) Program lekowy: leczenie idiopatycznego w³óknienia p³uc, Program lekowy: leczenie nintedanibem choroby œródmi¹¿szowej p³uc zwi¹zanej z
twardzin¹ uk³adow¹
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych w leczeniu idiopatycznego w³óknienia p³uc (ang. IPF). Produkt leczniczy jest równie¿ wskazany do stosowania u doros³ych w leczeniu innych przewlek³ych przebiegaj¹cych z
w³óknieniem œródmi¹¿szowych chorób p³uc (ang. ILD) o fenotypie postêpuj¹cym.
Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych w leczeniu choroby œródmi¹¿szowej p³uc zwi¹zanej z twardzin¹ uk³adow¹ (ang. SSc-ILD).

28,54 Ofloxacin-POS: krople do oczu [roztw.] 3 mg/ml

Bausch Health

- 1 but. 5 ml u

Dorzolamide
Bausch Health
100%
X
100% 25,31
100%
X
Oftidorix: krople do oczu [roztw.] (20 mg+ 5 mg)/ml
Rx R(1)
3,20
100%
X - 1 but. 5 ml u
S(2)
bezp³.
100% 1053,74
100% 2107,48 Dorzolamide + Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu podwy¿szonego ciœnienia weImmunoglobulin normal human
Octapharma
wn¹trzga³kowego w jaskrze otwartego k¹ta lub jaskrze torebkowej, gdy monoteraBausch Health
Octagam 10%: inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 but. 200 ml Lz 100%
X pia lekiem b-adrenolitycznym jest niewystarczaj¹ca.
Lz 100%
100% 1312,04
Octagam 10%: inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 20 ml
X tOgivri: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 150 mg
Rx-z (1)
Immunoglobulin normal human
Octapharma - 1 fiol. prosz. 15 ml
B
bezp³.
100% 3319,22
100% 484,79 tOgivri: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 420 mg
Rx-z (1)
Octanate: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 250 j.m. - 1 amp. Rx (1)
B
bezp³.
B
bezp³. - 1 fiol. prosz.
100% 969,57 Trastuzumab (1) Program lekowy: leczenie raka piersi, Program lekowy: leczenie
Octanate: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 500 j.m. - 1 amp. Rx (1)
zaawansowanego raka ¿o³¹dka
B
bezp³. W: Rak piersi z przerzutami. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych
100% 1939,14 pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami: w monoterapii do leczenia
Rx
Octanate: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 1000 j.m. - 1 amp.
B(1)
bezp³. tych pacjentów, którzy otrzymali dotychczas co najmniej 2 schematy chemioterapii z
powodu choroby nowotworowej z przerzutami. Uprzednio stosowane schematy cheFactor VIII (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹ A mioterapii musz¹ zawieraæ co najmniej antracykliny i taksany, o ile nie by³o przeciwiB
wskazañ do tego typu leczenia. Ponadto u pacjentów z dodatnim wynikiem badania
W: Leczenie i profilaktyka krwawieñ u chorych na hemofiliê A (wrodzony niedobór na obecnoœæ receptorów hormonalnych warunkiem jest niepowodzenie hormonoteraczynnika VIII). Ten produkt nie zawiera farmakologicznie skutecznej iloœci czynnika pii, o ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia; w skojarzeniu z paklitakselem
von Willebranda, dlatego nie mo¿e byæ stosowany w leczeniu choroby von Willeb- do leczenia tych pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas chemioterapii z poworanda.
Octapharma du choroby nowotworowej z przerzutami i dla których antracyklina jest niewskazana;
100% 969,57 w skojarzeniu z docetakselem do leczenia tych pacjentów, którzy nie otrzymywali doOctanine F 500: inj. do¿. [prosz.] 500 j.m.
tychczas chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami; w skojarzeniu
Lz (1)
- 1 fiol. prosz. (+1 fiol. rozp.)
B
bezp³. z inhibitorem aromatazy do leczenia pacjentek po menopauzie, z dodatnim wynikiem
100% 1939,14 badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych, u których dosz³o do rozwoju choroby
Octanine F 500: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Lz (1)
nowotworowej z przerzutami, nieleczonych wczeœniej trastuzumabem. Wczesne sta1000 j.m. - 1 fiol. prosz. (+1 fiol. rozp.)
B
bezp³. dium raka piersi. Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z
Factor IX (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹ A i HER2-dodatnim rakiem piersi we wczesnym stadium: po operacji, chemioterapii (neoB
adiuwantowej lub adiuwantowej) oraz radioterapii (je¿eli jest stosowana); po chemiotW: Leczenie i profilaktyka krwawieñ u pacjentów z hemofili¹ B (wrodzony niedobór erapii adiuwantowej z doksorubicyn¹ i cyklofosfamidem, w skojarzeniu z
czynnika IX).
Octapharma paklitakselem lub docetakselem; w skojarzeniu z chemioterapi¹ adiuwantow¹ z zastodocetakselu i karboplatyny; w skojarzeniu z chemioterapi¹ neoadiuwantoRx 100% 21,99 sowaniem
Octeangin: pastylki twarde 2,6 mg - 24 szt.
w¹, a nastêpnie w terapii adiuwantowej produktem leczniczym w miejscowo
Octenidine dihydrochloride
M.C.M. Klosterfrau Healthcare zaawansowanym (w tym zapalnym) raku piersi lub w przypadku guza o œrednicy >2
cm. Produkt leczniczy powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z przerzuto100% 61,50
wym lub wczesnym rakiem piersi, u których w komórkach guza stwierdzono (za pomoOculobrim: krople do oczu [roztw.] 2 mg/ml - 3 but. 5 ml Rx R(1)
8,00 c¹ dok³adnych i zwalidowanych testów) nadekspresjê receptora HER2 lub
u
(2)
S
bezp³. amplifikacjê genu HER2. Rak ¿o³¹dka z przerzutami. Produkt leczniczy w skojarzeniu z kapecytabin¹ lub 5-FU i cisplatyn¹ jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjenBrimonidine tartate (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
tów z HER2-dodatnim gruczolakorakiem ¿o³¹dka z przerzutami lub po³¹czenia
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w celu zmniejszenia podwy¿szo- prze³ykowo-¿o³¹dkowego, których nie poddawano wczeœniej terapii przeciwnowotwonego ciœnienia œródga³kowego (IOP) u pacjentów z jaskr¹ z otwartym k¹tem prze- rowej z powodu choroby rozsianej. Produkt leczniczy powinien byæ stosowany wy³¹czs¹czania lub z nadciœnieniem œródga³kowym. W monoterapii u pacjentów, u których nie u pacjentów z rakiem ¿o³¹dka z przerzutami, u których w komórkach guza
przeciwwskazane jest miejscowe stosowanie betaadrenolityków, jako leczenie stwierdzono nadekspresjê HER2, okreœlan¹ jako IHC2+ i potwierdzon¹ wynikami
wspomagaj¹ce ³¹cznie z innymi lekami obni¿aj¹cymi ciœnienie œródga³kowe, je¿eli SISH lub FISH b¹dŸ przez wynik IHC3+. W diagnostyce guza powinny byæ stosowane
stosuj¹c jeden lek, nie uzyskano docelowej wartoœci IOP.
Synoptis Pharma dok³adne i zwalidowone metody oceny.
Viatris

Octagam:
Octagam:
Octagam:
Octagam:
Octagam:

18,01 Oflodinex®: krople do oczu [roztw.] 3 mg/ml - 1 poj. 5 ml Rx 100% 23,45
Teva Pharmaceuticals Polska Ofloxacin
Polpharma

Nystatyna VP: tabl. dopochwowa 100 000 j.m. - 10 szt. Rx 100%
Nystatin

28,63
Polfarmex

Nystatyna Teva: granulat do przyg. zaw.
Rx 100%
2 400 000 j.m./5 g - 1 but. 28 ml
Nystatyna Teva: tabl. dojelitowe 500 000 j.m. - 16 szt. Rx 100%
Nystatin

21,80

Aflofarm Farmacja Polska

hormonalnym œrodkiem antykoncepcyjnym, nie powinien byæ stosowany w skojarPolfarmex Oftensin®: krople do oczu [roztw.] 2,5 mg/ml
zeniu z innymi hormonalnymi œrodkami antykoncepcyjnymi.
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60,00
Santen Oy

Rx 100%

7,58

Polfa Tarchomin SA

100% 588,80
bezp³.
R(2)
13,57
100% 1177,61
Okteva: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o przed³.
(1)
Rx-z B
bezp³.
uwalnianiu] 20 mg - 1 fiol. prosz. (+1 amp.-strzyk. rozp.)
R(2)
11,44
100% 1766,39
Okteva: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o przed³.
Rx-z B(1) bezp³.
uwalnianiu] 30 mg - 1 fiol. prosz. (+1 amp.-strzyk. rozp.)
R(2)
4,57
Octreotide (1) Chemioterapia ICD-10: C.45.a.; C.45.b. (2) Akromegalia, Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami ¿o³¹dka, jelit i trzustki, którzy zadowalaj¹co reaguj¹ na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespo³u rakowiaka, VIP-oma, glukagonoma, gastrinoma (zespó³ Zollingera-Ellisona),
insulinoma (w celu utrzymania w³aœciwego stê¿enia glukozy przed operacj¹ oraz w leczeniu podtrzymuj¹cym), GRF-oma oraz w leczeniu pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodz¹cymi siê ze œrodkowej czêœci prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby WP: Hiperinsulinizm
spowodowany inn¹ przyczyn¹ ni¿ okreœlona w ChPL; objawy hipersekrecji wystêpuj¹ce
w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych ni¿ okreœlone w ChPL
W: Leczenie pacjentów z akromegali¹, u których leczenie chirurgiczne jest niewskazane lub nieskuteczne, albo pacjentów bêd¹cych w okresie przejœciowym, przed wyst¹pieniem ca³kowitego efektu dzia³ania radioterapii. Leczenie objawów u pacjentów z
hormonalnie czynnymi guzami ¿o³¹dka, jelit i trzustki, np. rakowiakami z cechami zespo³u rakowiaka. Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodz¹cymi siê ze œrodkowej czêœci prajelita lub o nieznanym ognisku
pierwotnym, w przypadku których wykluczono ognisko pierwotne nieznajduj¹ce siê w
œrodkowej czêœci prajelita. Leczenie gruczolaków przysadki wydzielaj¹cych TSH: gdy
nie dosz³o do normalizacji wydzielania po leczeniu chirurgicznym i/lub radioterapii; u
pacjentów, dla których leczenie chirurgiczne nie jest odpowiednie; u pacjentów napromienianych, a¿ do chwili, gdy radioterapia osi¹gnie skutecznoœæ.
Teva B.V.

Okteva: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o przed³.
uwalnianiu] 10 mg - 1 fiol. prosz. (+1 amp.-strzyk. rozp.)

Rx-z B(1)
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LEKsykon - Receptariusz

Olanz

Olanzapin Actavis:
- 28 szt. u
Olanzapin Actavis:
- 28 szt. u
Olanzapin Actavis:
- 28 szt. u
Olanzapin Actavis:
- 28 szt. u

tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg

Rx 100%

tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg

Rx 100%

tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg

Rx 100%

tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg

Rx 100%

100% 43,23
R(1)
3,20
100% 82,11
Rx (1)
R
3,20
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest
wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹,
olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.
Neuraxpharm Arzneimittel

dzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest
X wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u Olazax: tabl. 5 mg - 28 szt. u
których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹,
X olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwu- Olazax: tabl. 10 mg - 28 szt. u
Apotex Inc.
biegunowej.

100% 29,80
X Olanzapine Bluefish: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg
Rx (1)
- 28 szt. u
R
3,20
X Olanzapine Bluefish: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej
100% 55,22
Rx (1)
R
3,20
Olanzapine
Actavis Group PTC ehf. 10 mg - 28 szt. u
100% 78,78
100% 41,53 Olanzapine Bluefish: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej
Olanzapina Mylan: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg
Rx
Rx (1)
R(2)
4,48
- 28 szt. u
R
3,20 15 mg - 28 szt. u
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Olanzapina Mylan: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg Rx 100% 78,69 Huntingtona (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
- 28 szt. u
R(1)
3,20 W: Doroœli: olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuw d³ugookresowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierOlanzapina Mylan: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg Rx 100% 104,80 teczna
dzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest
- 28 szt. u
R(2)
4,48 wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
Olanzapina Mylan: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg Rx 100% 136,90 których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹,
olanzapina jest wskazana w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwu- 28 szt. u
R(2)
5,97 biegunowej.
Bluefish Pharma
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
Olanzapine Lekam: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg Rx 100% 49,59
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest sku- - 28 szt. u
R(1)
5,77
teczna w utrzymywaniu poprawy klinicznej w d³ugookresowym leczeniu u pacjentów, u których stwierdzono odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapine Lekam: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg Rx 100% 94,80
Olanzapina jest wskazana w leczeniu epizodów manii o nasileniu umiarkowanym do - 28 szt. u
R(1)
3,96
ciê¿kiego. U pacjentów, u których w terapii epizodu manii uzyskano odpowiedŸ na
100% 138,15
leczenie olanzapin¹, olanzapina jest wskazana do stosowania w celu zapobiegania Olanzapine Lekam: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg Rx
(2)
R
4,48
Viatris - 28 szt. u
nawrotom u pacjentów z chorob¹ afektywn¹ dwubiegunow¹.
100% 41,53 Olanzapine Lekam: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg Rx 100% 181,35
Rx
Olanzapina Mylan: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u
R(2)
5,97
R(1)
3,20 - 28 szt. u
Rx 100% 23,40 Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Olanzapina Mylan: tabl. powl. 5 mg - 56 szt. u
Huntingtona (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
100% 78,69 W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuRx (1)
Olanzapina Mylan: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
R
3,20 teczna w d³ugotrwa³ym leczeniu podtrzymuj¹cym poprawê kliniczn¹ u pacjentów, u
których stwierdzono odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina
Rx 100% 36,40 jest wskazana w leczeniu epizodów manii o nasileniu œrednim do ciê¿kiego. U pacjeOlanzapina Mylan: tabl. powl. 10 mg - 56 szt. u
100% 230,19 ntów, u których w terapii epizodu manii uzyskano odpowiedŸ na leczenie olanzapiRx (1)
Olanzapina Mylan: tabl. powl. 10 mg - 98 szt. u
n¹, olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom zaburzeñ
R
10,45 dwubiegunowych.
LEK-AM
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
Olanzapine Mylan - (IR): tabl. powl. 10 mg - 28 szt. Rx 100% 75,69
W: Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w u
R(1)
3,20
utrzymywaniu poprawy klinicznej w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym paOlanzapine
(1)
Choroba
afektywna
dwubiegunowa,
Schizofrenia
WP:
Choroba
cjentów, u których stwierdzono odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii.
Huntingtona
Olanzapina jest wskazana w leczeniu epizodów manii o nasileniu umiarkowanym do
ciê¿kiego. U pacjentów, u których uzyskano odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹ w te- W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skurapii epizodu manii, olanzapina jest wskazana do stosowania w celu zapobiegania teczna w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest
nawrotom u pacjentów z chorob¹ afektywn¹ dwubiegunow¹.
Mylan
wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
100% 42,33 których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹,
Rx (1)
Olanzapina Stada: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u
olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwuR
3,20 biegu.
Delfarma
100% 80,28
Rx
100% 38,49
Olanzapina Stada: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
(1)
R
Rx (1)
3,20 Olanzaran: tabl. 5 mg - 28 szt. u
R
3,20
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
100% 72,57
Huntingtona
Rx
Olanzaran:
tabl.
10
mg
28
szt.
u
(1)
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest
R
3,20
wskazana w d³ugookresowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których
100% 72,57
stwierdzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina Olanzaran: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 28 szt.
Rx (1)
jest wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjen- u
R
3,20
tów, u których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanz- Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
apin¹, jest ona wskazana w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej Huntingtona
dwubiegunowej.
STADA Poland Sp. z o.o. W: Doroœli: olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest sku100% 47,21 teczna w d³ugotrwa³ym leczeniu podtrzymuj¹cym poprawê kliniczn¹ u pacjentów, u
Rx (1)
których stwierdzono odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina
Olanzapine +pharma: tabl. 5 mg - 30 szt. u
R
3,20 jest wskazana w leczeniu epizodów manii o nasileniu œrednim do ciê¿kiego. U pacje100% 89,76 ntów, u których w terapii epizodu manii uzyskano odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹
Rx (1)
Olanzapine +pharma: tabl. 10 mg - 30 szt. u
olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom zaburzeñ dwubiegunoR
3,20 wych.
Aristo Pharma
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
100% 44,23
Huntingtona
Rx (1)
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest sku- Olanzin: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u
R
3,20
teczna w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierRx 100% 23,76
Olanzin:
tabl.
powl.
5
mg
30
szt.
u
dzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest
wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
100% 88,59
Rx (1)
których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, Olanzin: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
R
3,20
olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwuRx 100% 45,20
biegunowej.
+pharma Polska Olanzin: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
100% 46,39 Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
Rx (1)
Olanzapine Apotex: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u
R
3,20 W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest sku100% 157,02 teczna w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym u pacjentów, którzy wykazali
Rx (1)
dobr¹ odpowiedŸ terapeutyczn¹ w pocz¹tkowej fazie leczenia. Olanzapina jest
Olanzapine Apotex: tabl. powl. 5 mg - 98 szt. u
R
5,23 wskazana w leczeniu umiarkowanych do ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
100% 91,91 których w terapii epizodu manii uzyskano odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanzRx (1)
Olanzapine Apotex: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
apina wskazana jest w zapobieganiu nawrotom u pacjentów z chorob¹ afektywn¹
R
3,20 dwubiegunow¹.
Actavis Group PTC ehf.
100% 304,47
Rx (1)
100% 37,68
Olanzapine Apotex: tabl. powl. 10 mg - 98 szt. u
R
Rx (1)
10,45 Olanzin - (IR): tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u
R
3,20
Olanzapine Apotex: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg Rx 100% 18,00
100% 71,62
- 28 szt. u
Rx (1)
Olanzin - (IR): tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
R
3,20
Olanzapine Apotex: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg Rx 100% 151,92
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
- 98 szt. (blist.) u
R(1)
5,23 Huntingtona
Olanzapine Apotex: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg Rx 100% 91,91 W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest sku- 28 szt. u
R(1)
3,20 teczna w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym u pacjentów, którzy wykazali
dobr¹ odpowiedŸ terapeutyczn¹ w pocz¹tkowej fazie leczenia. Olanzapina jest
Olanzapine Apotex: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg Rx 100% 292,56 wskazana w leczeniu umiarkowanych do ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
- 98 szt. (blist.) u
R(1)
10,45 których w terapii epizodu manii uzyskano odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanzapina wskazana jest w zapobieganiu nawrotom u pacjentów z chorob¹ afektywn¹
Olanzapine Apotex: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg Rx 100% 172,43 dwubiegunow¹.
Delfarma
- 28 szt. u
R(2)
5,97
Rx 100%
Olanzin - (IR): tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u
X
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Rx 100%
Olanzin - (IR): tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
X
Huntingtona (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Doroœli. Olanzapina jest sku- Olanzapine
Inpharm
teczna w d³ugookresowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwier-

Rx

100% 43,23
R(1)
3,20
100% 82,11
Olazax Disperzi: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg
Rx (1)
- 28 szt. u
R
3,20
100% 119,09
Olazax Disperzi: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg
Rx (2)
- 28 szt. u
R
4,48
100% 155,95
Olazax Disperzi: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg
Rx (2)
- 28 szt. u
R
5,97
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest
wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹,
olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.
Neuraxpharm Arzneimittel

Olazax Disperzi: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg
- 28 szt. u

Rx

Olfen® 50: tabl. powl. 50 mg - 20 szt.

Rx 100%

Diclofenac sodium

13,13
Teva B.V.

100% 12,05
50%(1)
7,90
Diclofenac sodium + Lidocaine hydrochloride (1) W: Leczenie objawów
ostrych przypadków silnego bólu: ostrych stanów zapalnych stawów (w³¹czaj¹c
ostr¹ dnê moczanow¹); przewlek³ych stanów zapalnych stawów, a w szczególnoœci
reumatoidalnego zapalenia stawów (przewlek³e zapalenie stawów); zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (choroba Bechterewa) i innych zapalnych reumatycznych chorób krêgos³upa; zaburzeñ powsta³ych w trakcie choroby zwyrodnieniowej stawów i zapaleñ stawów krêgos³upa; reumatycznych stanów zapalnych tkanek miêkkich; bolesnego obrzêku lub zapalenia po kontuzji; kolki nerkowej i w¹trobowej.
Teva B.V.

Olfen® 75: inj. [roztw.] (37,5 mg+ 10 mg)/ml
- 5 amp. 2 ml

Rx

Olfen® SR 75: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu 75 mg
- 10 szt.
Olfen® SR 75: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu 75 mg
- 30 szt.
Olfen® SR 100: kaps. o przed³. uwalnianiu 100 mg
- 20 szt.

Rx 100%

9,98

100%
Rx
50%(1)

14,81
9,66

Rx 100%

16,69

Diclofenac sodium (1) W: Leczenie objawowe bólu i stanów zapalnych w przypadku: ostrych stanów zapalnych stawów; przewlek³ych stanów zapalnych stawów,
w szczególnoœci reumatoidalnego zapalenia stawów (przewlek³e zapalenie stawów); zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (choroba Bechterewa) i innych zapalnych reumatycznych chorób krêgos³upa; zaburzeñ powsta³ych w trakcie
choroby zwyrodnieniowej stawów i zapaleñ stawów krêgos³upa; reumatycznych stanów zapalnych tkanek miêkkich; bolesnego obrzêku lub zapalenia po kontuzji.
Teva B.V.

Olfen® UNO: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 150 mg - 10 szt. Rx 100%

X
100% 22,37
50%(1) 12,06
100% 30,90
Olfen® UNO: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 150 mg - 60 szt. Rx
50%(1) 15,45
Diclofenac sodium (1) W: Objawowe leczenie: reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów, zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (choroba Bechterewa), zmian zwyrodnieniowych krêgos³upa, reumatyzmu
pozastawowego (zapalenie miêœni, wiêzade³, powiêzi, kaletek, œciêgien, pochewek
œciêgnistych), bólów po urazach i po zabiegach chirurgicznych, bólów stawowych
lub bolesnego miesi¹czkowania.
Ratiopharm

Olfen® UNO: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 150 mg - 30 szt. Rx

Olicard® 40 retard: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde Rx 100%
40 mg - 20 szt. u
Olicard® 60 retard: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde Rx 100%
60 mg - 20 szt. u
Isosorbide mononitrate

Olodon Free: krople do oczu 1 mg/ml - 1 but. 5 ml

17,96
26,70

Mylan Healthcare

Rx 100%

Olopatadine

29,96

Polfa Warszawa

100% 43,46
R(1)
3,20
100% 84,82
Rx (1)
Olpinat®: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
R
3,20
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
W: Doroœli: olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w d³ugookresowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest
wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹,
olanzapina jest wskazana w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwuVipharm
biegunowej.

Olpinat®: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u

Rx

100% 5454,59
B(1)
bezp³.
100% 5454,59
Rx-z (1)
tOlumiant: tabl. powl. 4 mg - 35 szt.
B
bezp³.
Baricitinib (1) Program lekowy: leczenie chorych z ciê¿k¹ postaci¹ atopowego zapalenia skóry, Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³od-

tOlumiant: tabl. powl. 2 mg - 35 szt.

Rx-z

LEKsykon - Receptariusz

zieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
W: Baricytynib jest wskazany w leczeniu aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na terapiê lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs) jest
niewystarczaj¹ca lub którzy nie toleruj¹ takiego leczenia. Baricytynib mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (dostêpne dane dotycz¹ce mo¿liwoœci leczenia skojarzonego. Baricytynib jest wskazany w leczeniu
atopowego zapalenia skóry o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów wymagaj¹cych leczenia ogólnego. Baricytynib jest wskazany do stosowania w leczeniu ciê¿kiej postaci ³ysienia plackowatego u doros³ych pacjentów.Eli Lilly

Olvastim:
Olvastim:
Olvastim:
Olvastim:
Olvastim:
Olvastim:
Olvastim:

tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
tabl. powl. 40 mg - 60 szt.

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

Atorvastatin

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

1,55
X
3,59
X
7,20
X
12,00

Accord Healthcare

100% 49,14
R(1)
5,32
100% 52,71
Rx (1)
Olzapin: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u
R
5,53
100% 94,69
Rx (1)
Olzapin: tabl. powl. 5 mg - 56 szt. u
R
3,85
100% 100,77
Rx (1)
Olzapin: tabl. powl. 5 mg - 60 szt. u
R
3,21
100% 146,88
Rx (1)
Olzapin: tabl. powl. 5 mg - 90 szt. u
R
4,80
100% 172,12
Rx (1)
Olzapin: tabl. powl. 5 mg - 120 szt. u
R
6,40
100% 93,91
Rx (1)
Olzapin: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
R
3,20
100% 100,77
Rx (1)
Olzapin: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
R
3,21
100% 181,12
Rx (1)
Olzapin: tabl. powl. 10 mg - 56 szt. u
R
5,97
100% 192,87
Rx
Olzapin: tabl. powl. 10 mg - 60 szt. u
R(1)
6,40
100% 283,06
Rx (1)
Olzapin: tabl. powl. 10 mg - 90 szt. u
R
9,60
100% 331,74
Rx (1)
Olzapin: tabl. powl. 10 mg - 120 szt. u
R
12,80
100% 345,38
Rx (1)
Olzapin: tabl. powl. 10 mg - 112 szt. u
R
11,95
100% 178,81
Rx (1)
Olzapin: tabl. powl. 5 mg - 112 szt. u
R
5,97
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
W: Doroœli. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii. Produkt leczniczy jest wskazany w d³ugookresowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Produkt
leczniczy jest wskazany w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U
pacjentów, u których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie
olanzapin¹, produkt leczniczy jest wskazany w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.
LEK-AM

Olzapin: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u

Omacor: kaps. miêkkie 1000 mg - 28 szt.

Rx

Rx 100% 148,87

Omega-3 acidorum esteri ethylici 90

BASF AS

100% 10,16
Rx
Omeprazole Genoptim: kaps. 20 mg - 28 szt.
50%(1)
5,08
100% 18,69
Rx
Omeprazole Genoptim: kaps. 40 mg - 28 szt.
50%(1)
9,35
Omeprazole (1) W: Doroœli. Leczenie owrzodzenia dwunastnicy; zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy; leczenie owrzodzenia ¿o³¹dka; zapobieganie nawrotom owrzodzenia ¿o³¹dka; w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, terapia
eradykacyjna Helicobacter pylori (H. pylori) w chorobie wrzodowej; leczenie owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ; zapobieganie powstawaniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ u
pacjentów nara¿onych na ryzyko ich wyst¹pienia; leczenie refluksowego zapalenia
prze³yku; d³ugoterminowe leczenie podtrzymuj¹ce pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia prze³yku; leczenie objawowej choroby refluksowej prze³yku; leczenie zespo³u Zollingera-Ellisona. Dzieci powy¿ej1 r¿. oraz o mc. ³10 kg. Leczenie
refluksowego zapalenia prze³yku; leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaœnej treœci ¿o³¹dkowej w chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ powy¿ej >4 lat.
W skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywo³anych
przez H. pylori. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
Synoptis Pharma

Omeprazol Farmax: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg
- 28 szt.
Omeprazole

Omeprazolum 123ratio: kaps. dojelitowe, twarde
20 mg - 14 szt.
Omeprazolum 123ratio: kaps. dojelitowe, twarde
20 mg - 28 szt.
Omeprazole

Omnadren® 250: inj. [roztw.] 250 mg/ml - 5 amp. 1 ml
Testosterone

Omnic Ocas® 0,4 : tabl. powl. o przed³. uwalnianiu
0,4 mg - 30 szt.

105

Olvas

Rx 100%

X

SVUS Pharma

Rx 100%

X

Rx 100%

X

123ratio Sp. z o.o.

Rx 100%

52,24

Bausch Health

100%

Rx R(1)
S(2)

24,41
9,13
bezp³.

100%

Omnic® 0,4: kaps. o zmod. uwalnianiu 0,4 mg - 30 szt. Rx R(1)

24,07
8,79
bezp³.

m³odzie¿. Produkt jest wskazany w leczeniu nudnoœci i wymiotów wywo³anych
przez chemioterapiê (ang. CINV) u dzieci w wieku 6 m-cy i starszych oraz w zapobieganiu i leczeniu oœci wymiotów pooperacyjnych (ang. PONV) u dzieci w wieku 1
Fresenius Kabi Austria
m-ca i starszych.

S(2)
Tamsulosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
W: Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. LUTS) zwi¹zane z ³agodnym rozrostem gruczo³u krokowego (ang. BPH).
Astellas Pharma One Touch Select Plus: test paskowy - 50 szt.
100% 1587,60
B(1)
bezp³.
100% 3175,20
Rx-z (1)
Omnitrope: inj. [roztw.] 10 mg/1,5 ml - 5 wk³. 1,5 ml
B
bezp³.
Somatropin (1) Leczenie ciê¿kiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów doros³ych oraz u m³odzie¿y po zakoñczeniu terapii promuj¹cej wzrastanie, Program lekowy: leczenie dzieci z zespo³em Prader-Willi, Program lekowy: leczenie hormonem
wzrostu niskoros³ych dzieci urodzonych jako zbyt ma³e w porównaniu do czasu
trwania ci¹¿y (SGA lub IUGR), Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek (PNN), Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z
somatropinow¹ niedoczynnoœci¹ przysadki, Program lekowy: leczenie niskoros³ych
dzieci z zespo³em Turnera (ZT)
W: Niemowlêta, dzieci i m³odzie¿. Zaburzenia wzrostu wynikaj¹ce z niedostatecznego wydzielania hormonu wzrostu (GH). Zaburzenia wzrostu zwi¹zane z zespo³em
Turnera. Zaburzenia wzrostu zwi¹zane z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek. Zaburzenia wzrostu (wynik odchylenia standardowego (SDS - standard deviation score)
aktualnego wzrostu <-2,5 i SDS skorygowany wzglêdem wzrostu rodziców <-1 u
dzieci i m³odzie¿y z mas¹ i/lub d³ugoœci¹ cia³a urodzeniow¹ <-2 odchylenia standardowe), które nie uzupe³ni³y niedoboru wzrostu przez okres 4 lat ¿ycia lub d³u¿szy
(tempo wzrostu HV - height velocity) podczas ostatniego roku SDS< 0. Zespó³ Pradera-Willego (PWS), w celu poprawy wzrostu i budowy cia³a. Rozpoznanie zespo³u
PWS powinno zostaæ potwierdzone odpowiednimi badaniami genetycznymi. Doroœli. Terapia zastêpcza u doros³ych ze znacznym niedoborem hormonu wzrostu. Doroœli pacjenci z ciê¿kim niedoborem hormonu wzrostu s¹ to pacjenci z rozpoznan¹
patologi¹ podwzgórzowo-przysadkow¹ i stwierdzonym niedoborem przynajmniej
jednego hormonu przysadkowego niebêd¹cego prolaktyn¹. U takich pacjentów nale¿y przeprowadziæ pojedynczy test dynamiczny w celu potwierdzenia lub wykluczenia niedoboru hormonu wzrostu. W przypadku pacjentów ze stwierdzonym w
dzieciñstwie izolowanym niedoborem hormonu wzrostu (z braku dowodów na istnienie choroby podwzgórzowo-przysadkowej lub przebytego napromieniania czaszki)
nale¿y zalecaæ przeprowadzenie dwóch testów dynamicznych, z wyj¹tkiem osób z
ma³ym stê¿eniem IGF-I (SDS<-2), u których mo¿na rozwa¿yæ przeprowadzenie jednego testu. Punkt odciêcia dla testu dynamicznego powinien byæ dok³adnie okreœloSandoz GmbH
ny.

Omnitrope: inj. [roztw.] 5 mg/1,5 ml - 5 wk³. 1,5 ml

Rx-z

100%

37,14

WM 30%(1) 11,14

R(2)
3,20
Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wymagaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za pomoc¹ pompy insulinowej
LifeScan Poland

Rx 100% 209,19

Onglyza: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
Saxagliptin

AstraZeneca

Rx 100%
Rx 100%

 Onirex: tabl. powl. 10 mg - 20 szt. u
 Onirex: tabl. powl. 10 mg - 100 szt. u
Zolpidem tartrate

12,14
58,00

Orion Corporation

Onko BCG® 50: prosz. i rozp. do przyg. zaw. do podaw. Rx 100% 168,25
do pêcherza mocz. 50 mg - 1 amp. prosz.+ 1 amp. z rozp.
BCG vaccine

Biomed Lublin

Onko BCG® 100: prosz. i rozp. do przyg. roztw. do
podaw. do pêcherza mocz. 100 mg
- 1 amp. prosz.+ rozp. 1 ml

Rx 100% 225,49

BCG vaccine

Biomed Lublin

tOntozry: tabl. powl. 12,5/25 mg - op. 28 szt. (14 x 25
mg + 14 x 12,5 mg) u
tOntozry: tabl. powl. 50 mg - op. 28 szt. u
tOntozry: tabl. powl. 100 mg - op. 28 szt. u
tOntozry: tabl. powl. 150 mg - op. 28 szt. u
tOntozry: tabl. powl. 200 mg - op. 28 szt. u

Rx 100%

X

Rx
Rx
Rx
Rx

X
X
X
X

100%
100%
100%
100%

Cenobamate

ANGELINI

tOntruzant: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 150 mg Rx-z 100%
- 1 fiol. 15 ml
Trastuzumab

X
Samsung

100% 26,97
Rx R(1)
6,40
23,04 Opacorden®: tabl. powl. 200 mg - 60 szt. u
S(2)
bezp³.
Omsal: kaps. o przed³. uwalnianiu 0,4 mg - 30 szt.
7,76
bezp³. Amiodarone hydrochloride (1) W: Zaburzenia rytmu w przebiegu zespo³u
Wolff’a-Parkinsona-White’a (WPW). Migotanie i trzepotanie przedsionków, napadoTamsulosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
we tachyarytmie nadkomorowe: czêstoskurcz nadkomorowy i wêz³owy, gdy inne leW: Leczenie objawów wystêpuj¹cych w dolnym odcinku dróg moczowych zwi¹za- ki nie mog¹ byæ zastosowane. Leczenie groŸnych dla ¿ycia komorowych zaburzeñ
nych z ³agodnym rozrostem gruczo³u krokowego.
Gedeon Richter rytmu (czêstoskurcz komorowy, migotanie komór), gdy inne leki antyarytmiczne s¹
Polpharma
Omsal - (IR): kaps. o przed³. uwalnianiu 0,4 mg - 30 szt. Rx 100%
X nieskuteczne. (2) Pacjenci 75+
100%
Rx R(1)
S(2)

Tamsulosin

Onbrez Breezhaler: prosz. do inhal. [kaps.] 150 µg
- 30 szt.
Onbrez Breezhaler: prosz. do inhal. [kaps.] 300 µg
- 30 szt.
Indacaterol

Oncaspar: inj./inf. [roztw.] 750 j.m./ml - 1 fiol. ±

100%

Inpharm

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Novartis Europharm Limited

Opamid: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu 1,5 mg - 30 szt. Rx 30%(1)
S(2)
Indapamide (1) W: Samoistne nadciœnienie têtnicze. (2) Pacjenci 75+

8,50
3,35
bezp³.

Orion Corporation

Opatanol®: krople do oczu 1 mg/ml - 1 but. 5 ml

100% 7563,21 Olopatadine
Rx-z (1)
B
bezp³. tOpdivo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml

Rx 100%

39,30

Novartis Europharm Limited

100% 2683,32
Rx-z (1)
- 1 fiol. 4 ml u
Pegaspargase (1) Chemioterapia ICD-10: C.48.
B
bezp³.
W: Produkt leczniczy wskazany jest jako element skojarzonego leczenia ostrej bia100% 6708,30
³aczki limfoblastycznej (ang. ALL) u dzieci i m³odzie¿y od urodzenia do 18 lat oraz u tOpdivo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
Rx-z (1)
B
bezp³.
doros³ych.
Les Laboratoires Servier - 1 fiol. 10 ml u
Nivolumab (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipili100%
6,69 mumabem, Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca, Program
Ondansetron Accord 2 mg/ml: inf./inj. [roztw.]
Rx (1)
2 mg/ml - 5 amp. 2 ml
B
bezp³. lekowy: leczenie opornych i nawrotowych postaci ch³oniaków CD30+ (C 81 Choroba
100% 13,38 Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreœlone ch³oniaki T), Program lekowy: leczenie p³askoOndansetron Accord 2 mg/ml: inf./inj. [roztw.]
nab³onkowego raka narz¹dów g³owy i szyi w skojarzeniu z radioterapi¹ w miejscowo
Rx (1)
2 mg/ml - 5 amp. 4 ml
B
bezp³. zaawansowanej chorobie, Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy:
leczenie zaawansowanego raka ¿o³¹dka
Ondansetron hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.09.
W: Doroœli: leczenie nudnoœci i wymiotów wywo³anych przez chemioterapiê cytotok- W: Czerniak. Produkt leczniczy w monoterapii lub w skojarzeniu z ipilimumabem
jest
wskazany do leczenia zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub przesyczn¹ i radioterapi¹ oraz zapobieganie i leczenie nudnoœci i wymiotów w okresie
pooperacyjnym. Dzieci i m³odzie¿: leczenie nudnoœci i wymiotów wywo³anych przez rzutowego) u doros³ych. W porównaniu do niwolumabu w monoterapii d³u¿szy czas
prze¿ycia
bez progresji choroby (PFS) i prze¿ycia ca³kowitego (OS) dla niwolumabu
chemioterapiê u dzieci w wieku ³6 m-cy. Zapobieganie i leczenie nudnoœci i wymiotów w okresie pooperacyjnym u dzieci w wieku ³1 m-ca.
Accord Healthcare w skojarzeniu z ipilimumabem zosta³ stwierdzony tylko u pacjentów z ma³¹ ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza. Leczenie uzupe³niaj¹ce czerniaka w monoterapii jest
100% 18,09 wskazany do leczenia uzupe³niaj¹cego czerniaka z zajêciem wêz³ów ch³onnych lub
Ondansetron Bluefish: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej
Rx B(1) bezp³. z przerzutami, u doros³ych po ca³kowitej resekcji. Niedrobnokomórkowy rak p³u4 mg - 10 szt. NOWOŒÆ
ca (NDRP). Produkt leczniczy w skojarzeniu z ipilimumabem i 2 cyklami chemioteraR(2)
7,59 pii opartej na pochodnych platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii
100% 29,37 niedrobnokomórkowego raka p³uca z przerzutami u doros³ych, u których w tkance
nie wystêpuj¹ mutacje aktywuj¹ce w genie EGFR lub translokacje w
Ondansetron Bluefish: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej
Rx B(1) bezp³. nowotworowej
genie ALK. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu miejscowo
8 mg - 10 szt. NOWOŒÆ
R(2)
3,20 zaawansowanego lub z przerzutami niedrobnokomórkowego raka p³uca po wczeOndansetron hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.09. (2) Nowotwory œniejszej chemioterapii u doros³ych. Z³oœliwy miêdzyb³oniak op³ucnej (ang.
MPM). Produkt w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany do leczenia pierwszej
z³oœliwe
W: Doroœli: leczenie nudnoœci i wymiotów wywo³anych przez chemioterapiê cytotok- linii nieoperacyjnego z³oœliwego miêdzyb³oniaka op³ucnej, u doros³ych pacjentów.
syczn¹ i radioterapiê oraz zapobieganie nudnoœci¹ i wymiotom w okresie poopera- Rak nerkowokomórkowy (ang. RCC). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskacyjnym u doros³ych. Dzieci: leczenie nudnoœci i wymiotów wywo³anych przez zany do leczenia zaawansowanego raka nerkowokomórkowego po wczeœniejszym
chemioterapiê u dzieci w wieku ³6 m-cy. Zapobieganie i leczenie nudnoœci i wymio- leczeniu u doros³ych. Produkt w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany do letów w okresie pooperacyjnym u dzieci w wieku ³1 m-ca.
Bluefish Pharma czenia pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, u doros³ych
pacjentów z poœrednim lub niekorzystnym rokowaniem. Produkt w skojarzeniu z kaOndansetron Kabi: inj. [roztw.] 2 mg/ml - 1 amp. 4 ml Rx 100% 2,93 bozantynibem jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego raka nerOndansetron Kabi: inj. [roztw.] 2 mg/ml - 1 amp. 2 ml Rx 100% 1,46 kowokomórkowego, u doros³ych pacjentów. Klasyczny ch³oniak Hodgkina (ang.
cHL). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjen100%
6,69 tów z nawrotowym lub opornym na leczenie klasycznym ch³oniakiem Hodgkina po
Ondansetron Kabi: inj. [roztw.] 2 mg/ml - 5 amp. 2 ml Rx (1)
B
bezp³. autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku (ang. ASCT) i leczeniu brentuksymabem z wedotyn¹. P³askonab³onkowy rak g³owy i szyi (ang.
100% 11,34 SCCHN). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu nawrotowego
Ondansetron Kabi: inj. [roztw.] 2 mg/ml - 5 amp. 4 ml Rx (1)
B
bezp³. lub z przerzutami p³askonab³onkowego raka g³owy i szyi, który uleg³ progresji podlub po zakoñczeniu terapii opartej na pochodnych platyny u doros³ych. Rak
Ondansetron Kabi: inj. [roztw.] 2 mg/ml - 10 amp. 4 ml Rx 100% 29,31 czas
urotelialny. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu nieoperacyjOndansetron Kabi: inj. [roztw.] 2 mg/ml - 10 amp. 2 ml Rx 100% 14,65 nego raka urotelialnego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u doros³ych
po niepowodzeniu wczeœniejszej terapii opartej na pochodnych platyny. Leczenie
Ondansetron hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.09.
W: Doroœli. Produkt jest wskazany w leczeniu nudnoœci i wymiotów wywo³anych cy- uzupe³niaj¹ce raka urotelialnego. Produkt w monoterapii jest wskazany do leczenia
totoksyczn¹ chemioterapi¹ i radioterapi¹. Produkt jest tak¿e wskazany w zapobie- uzupe³niaj¹cego raka urotelialnego naciekaj¹cego b³onê miêœniow¹ (ang. MIUC) u
ganiu i leczeniu nudnoœci i wymiotów pooperacyjnych (ang. PONV). Dzieci i doros³ych z ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza ³1%, z wysokim ryzykiem nawrotu po radykalnej resekcji MIUC. Rak jelita grubego w tym odbytnicy (ang. CRC) z
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zaburzeniami mechanizmów naprawy nieprawid³owo sparowanych nukleotydów DNA (ang. dMMR) lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹ (ang.
MSI-H). Produkt leczniczy w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany w leczeniu
raka jelita grubego w tym odbytnicy u doros³ych pacjentów z zaburzeniami mechanizmów naprawy nieprawid³owo sparowanych nukleotydów DNA lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹, po wczeœniejszej chemioterapii skojarzonej opartej na
fluoropirymidynie. P³askonab³onkowy rak prze³yku (ang. OSCC). Produkt leczniczy w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego, nieoperacyjnego, nawrotowego lub z przerzutami p³askonab³onkowego
raka prze³yku, u doros³ych pacjentów z ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza ³1%.
Produkt leczniczy w po³¹czeniu z chemioterapi¹ skojarzon¹ opart¹ na fluoropirymidynie i pochodnych platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego, nieoperacyjnego, nawrotowego lub z przerzutami p³askonab³onkowego raka
prze³yku, u doros³ych pacjentów z ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza ³1%. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z zaawansowanym
nieoperacyjnym,
nawrotowym
lub
z
przerzutami
p³askonab³onkowym rakiem prze³yku po wczeœniejszej chemioterapii skojarzonej
opartej na fluoropirymidynie i pochodnych platyny. Leczenie uzupe³niaj¹ce raka
prze³yku lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego (ang. OC lub GEJC). Produkt
leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu uzupe³niaj¹cym doros³ych pacjentów z rakiem prze³yku lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego, z chorob¹
resztkow¹, po wczeœniejszej chemioradioterapii neoadiuwantowej. Gruczolakorak
¿o³¹dka, po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego (ang. GEJ) lub prze³yku. Produkt leczniczy w po³¹czeniu z chemioterapi¹ skojarzon¹ opart¹ na fluoropirymidynie
i pochodnych platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii HER-2 ujemnego, zaawansowanego lub z przerzutami gruczolakoraka ¿o³¹dka, po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego lub prze³yku u doros³ych pacjentów, u których ³¹czny wynik
pozytywny (ang. CPS) z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ³5.
Bristol Myers Squibb

Opokan FAST: inj. [roztw.] 15 mg/1,5 ml
- 5 amp. 1,5 ml
Meloxicam

Rx 100%

Opokan-keto: ¿el 25 mg/g - 1 tuba 100 g
Opokan-keto: ¿el 25 mg/g - 1 tuba 50 g
Ketoprofen

Rx

Rx 100%
Rx 100%

19,65
12,66

Aflofarm Farmacja Polska

100% 21,18
Oprymea: tabl. o przed³. uwalnianiu 0,26 mg+ 0,52 mg+ Rx 30%(1) 7,85
1,05 mg - 21 szt.
S(2)
bezp³.
100% 48,71
(1)
Rx 30% 16,05
Oprymea: tabl. o przed³. uwalnianiu 1,05 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 69,99
Rx 30%(1) 21,00
Oprymea: tabl. o przed³. uwalnianiu 1,57 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 92,95
Rx 30%(1) 27,89
Oprymea: tabl. o przed³. uwalnianiu 2,1 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Pramipexole (1) Leczenie objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u doros³ych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodop¹, tzn. w czasie
trwania choroby, do jej póŸnych okresów, kiedy dzia³anie lewodopy s³abnie lub staje
siê nierówne i wystêpuj¹ wahania skutecznoœci leczenia (wyczerpanie dawki lub
efekt prze³¹czania-zjawisko „on-off”) (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu objawów idiopatycznej choroby Parkinsona, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodop¹, tzn. w czasie
trwania choroby, do jej póŸnych okresów, kiedy dzia³anie lewodopy s³abnie lub staje
siê nierówne i wystêpuj¹ wahania skutecznoœci leczenia (wyczerpanie dawki lub
efekt prze³¹czania - zjawisko „on-off”).
Krka

tOpsumit: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u

Rx

inf. [roztw.]
inf. [roztw.]
inf. [roztw.]
inf. [roztw.]

Rx
Rx
Rx
Rx

- 1 poj. 1 l
- 1 poj. 250 ml
- 1 poj. 500 ml
- 1 poj. 500 ml

Prep. z³o¿.

100%
100%
100%
100%

12,57
7,18
8,06
X

Fresenius Kabi

100% 37,66
WM 30%(1) 11,30
Optium Xido: test paskowy - 50 szt.
R(2)
3,20
Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wymagaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za pomoc¹ pompy insulinowej
Abbott Laboratories

Oralair 100 IR & 300 IR: tabl. podjêzykowe [alergeny
py³ków traw] 100 IR/300 IR - 3 szt. + 28 szt.
Oralair 300 IR: tabl. podjêzykowe [alergeny py³ków
traw] 300 IR - 30 szt.
Oralair 300 IR: tabl. podjêzykowe [alergeny py³ków
traw] 300 IR - 90 szt.

Rx 100% 350,00
Rx 100% 350,00
Rx 100% 870,00

Allergen extracts

Stallergenes

¢ Oramorph: krople doustne [roztw.] 20 mg/ml
Rx-w 100%
- 1 but. 20 ml ±
¢ Oramorph: roztw. doust. 2 mg/ml - 1 but. 100 ml ± Rx-w 100%
Morphine sulphate

u
Oratram 100:
u
Oratram 100:
u
Oratram 150:
u
Oratram 150:
u
Oratram 150:
u
Oratram 200:
u
Oratram 200:
u
Oratram 200:
u

29,43

100% 21,58
R(1)
6,70
100% 38,85
Rx (1)
Oritop: tabl. powl. 50 mg - 60 szt. u
R
5,89
100% 69,61
Rx (1)
Oritop: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u
R
3,20
Topiramate (1) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespó³ Tourette’a
W: Monoterapia czêœciowych napadów padaczkowych, z wtórnym uogólnieniem
lub bez oraz pierwotnie uogólnionych napadów kloniczno-tonicznych u osób doros³ych, m³odzie¿y i dzieci powy¿ej 6 lat. Terapia uzupe³niaj¹ca u dzieci (w wieku 2 lat i
powy¿ej), m³odzie¿y i osób doros³ych z czêœciowymi napadami padaczkowymi z wtórnym uogólnieniem lub bez albo z pierwotnie uogólnionymi napadami padaczkowymi toniczno-klonicznymi oraz w leczeniu napadów padaczkowych zwi¹zanych z
zespo³em Lennoxa-Gastauta. Topiramat jest wskazany w zapobieganiu migrenie u
doros³ych po dok³adnym rozwa¿eniu innych alternatywnych metod leczenia. Topiramat nie jest zalecany w leczeniu ostrego bólu g³owy.
Orion Corporation

7,67

tabl. o przed³. uwalnianiu 100 mg - 30 szt. Rx 100%

21,99

tabl. o przed³. uwalnianiu 100 mg - 50 szt. Rx 100%

35,41

tabl. o przed³. uwalnianiu 150 mg - 10 szt. Rx 100%

12,05

tabl. o przed³. uwalnianiu 150 mg - 30 szt. Rx 100%

33,48

tabl. o przed³. uwalnianiu 150 mg - 50 szt. Rx 100%

53,89

tabl. o przed³. uwalnianiu 200 mg - 10 szt. Rx 100%

14,96

tabl. o przed³. uwalnianiu 200 mg - 30 szt. Rx 100%

41,31 - 28 szt. u

tabl. o przed³. uwalnianiu 200 mg - 50 szt. Rx 100%

Tramadol hydrochloride

66,21
Molteni

100% 1326,78
B(1)
bezp³.
100% 3316,95
Rx-z
Orfadin: kaps. twarde 5 mg - 60 szt.
(1)
B
bezp³.
100% 6633,90
Rx-z
Orfadin: kaps. twarde 10 mg - 60 szt.
B(1)
bezp³.
100% 13267,80
Rx-z
Orfadin: kaps. twarde 20 mg - 60 szt.
B(1)
bezp³.
Nitisinone (1) Program lekowy: leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1)
W: Leczenie pacjentów doros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y (we wszystkich grupach
wiekowych) z potwierdzon¹ diagnoz¹ dziedzicznej tyrozynemii typ 1 (HT-1) równoczeœnie z diet¹ ograniczaj¹c¹ spo¿ycie tyrozyny i fenyloalaniny.

Rx-z

Orfadin: kaps. twarde 2 mg - 60 szt.

Swedish Orphan Biovitrum International AB

100% 123,21
50%(1) 75,50
Orgalutran: inj. [roztw.] 0,25 mg/0,5 ml - 5 amp.-strzyk. Rx-z 100% 584,00
Ganirelix (1) Zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poni¿ej
40 roku ¿ycia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników w programach Orizon: roztw. doust. 1 mg/ml - 1 but. 100 ml u
wspomaganego rozrodu – refundacja do 3 cykli
W: Zapobieganie przedwczesnemu wzrostowi stê¿enia hormonu luteinizuj¹cego
(ang. luteinising hormone - LH) u kobiet poddawanych kontrolowanej hiperstymulac- Orizon: tabl. powl. 1 mg - 20 szt. u
100%
8,03 ji jajników (ang. controlled ovarian hyperstimulation - COH) w programach wspomaOptibetol 0,5%: krople do oczu [roztw.] 5 mg/ml
(1)
Rx 30%
4,65 ganego rozrodu (ang. assisted reproduction techniques - ART). W badaniach
- 1 but. 5 ml
klinicznych lek stosowano wraz z rekombinowan¹ ludzk¹ folikulotropin¹ (ang. follicle Orizon: tabl. powl. 1 mg - 60 szt. u
S(2)
bezp³. stimulating hormone - FSH) lub koryfolitropin¹ alfa, d³ugotrwa³ym stymulantem pêcBetaxolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
N.V. Organon
herzyka jajnikowego.
Orizon: tabl. powl. 2 mg - 60 szt. u
W: Preparat jest wskazany do stosowania w celu obni¿enia podwy¿szonego ciœnie®
Rx 100% 35,49
nia wewn¹trzga³kowego u pacjentów z: nadciœnieniem wewn¹trzga³kowym, prze- Orgametril : tabl. 5 mg - 30 szt.
Organon Polska
Polfa Warszawa Lynestrenol
wlek³¹ jaskr¹ z otwartym k¹tem.
100%

Optilamid: krople do oczu [zaw.] 10 mg/ml - 1 but. 5 ml Rx R(1)
u
(2)

Orgalutran: inj. [roztw.] 0,25 mg/0,5 ml - 1 amp.-strzyk. Rx-z

100% 10,08
Rx 30%(1) 3,84
C(2)
bezp³.
100% 12,22
Rx 30%(1) 4,41
C(2)
bezp³.
100% 24,70
(1)
Rx 30%
Orilukast: tabl. 10 mg - 28 szt.
9,08
C(2)
bezp³.
Montelukast (1) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna
choroba p³uc (2) Kobiety w ci¹¿y
W: Dawka 4 mg. Lek jest wskazany pomocniczo w leczeniu astmy u tych pacjentów
w wieku 2-5 lat z przewlek³¹ astm¹ ³agodn¹ do umiarkowanej, u których leczenie za
pomoc¹ wziewnych kortykosteroidów i stosowanych doraŸnie krótko dzia³aj¹cych

29,29
7,09 Orilukast: tabl. do rozgr. i ¿ucia 4 mg - 28 szt.
bezp³.
78,00
9,80 Orilukast: tabl. do rozgr. i ¿ucia 5 mg - 28 szt.
bezp³.

S
100%
Optilamid: krople do oczu [zaw.] 10 mg/ml - 3 but. 5 ml Rx R(1)
u
S(2)
Brinzolamide (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Lek jest wskazany do obni¿ania podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego
w przypadku: nadciœnienia ocznego, jaskry z otwartym k¹tem w monoterapii u pacjentów doros³ych niereaguj¹cych na leczenie b-adrenolitykami lub u pacjentów doros³ych, u których b-adrenolityki s¹ przeciwwskazane; oraz w leczeniu skojarzonym
z b-adrenolitykami lub analogami prostaglandyn.
Polpharma

Rx

100%

9,79
2,94
bezp³.
100% 30,10
Oriven: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 37,5 mg
Rx 30%(1) 9,03
- 98 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 18,43
Oriven: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 75 mg
(1)
Rx 30%
5,53
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 55,10
Oriven: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 75 mg
Rx 30%(1) 16,53
- 98 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 31,29
Oriven: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 150 mg
Rx 30%(1) 9,39
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 95,96
Oriven: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 150 mg
Rx 30%(1) 28,79
- 98 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 35,31
Oriven: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 225 mg
Rx 30%(1) 10,59
- 28 szt. u NOWOŒÆ
S(2)
bezp³.
Venlafaxine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2) Pacjenci
75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej depresji. Leczenie zaburzenia lêkowego uogólnionego. Leczenie fobii spo³ecznej. Leczenie zaburzenia lêkowego z napadami lêku, z agorafobi¹ lub bez agorafobii.

Oriven: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 37,5 mg

Rx-z 100%
Orfadin: kaps. twarde 2 mg - 60 szt. u
X
Rx-z 100%
Orfadin: kaps. twarde 5 mg - 60 szt. u
X
Rx-z 100%
Orfadin: kaps. twarde 10 mg - 60 szt. u
X
Rx-z 100%
Orfadin: kaps. twarde 20 mg - 60 szt. u
X
10791,8
100%
Swedish Orphan Biovitrum International AB
0 Nitisinone

B(1)
bezp³.
Macitentan (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP)
W: Produkt leczniczy, w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym, jest wskazany do
stosowania w d³ugotrwa³ej terapii têtniczego nadciœnienia p³ucnego (ang. PAH) u
doros³ych z II lub III klas¹ czynnoœciow¹ (ang. FC) wed³ug WHO. Wykazano skutecznoœæ w populacji z PAH, w tym PAH idiopatycznym i dziedzicznym, PAH zwi¹zanym z chorobami tkanki ³¹cznej oraz PAH zwi¹zanym ze skorygowanymi
wrodzonymi prostymi wadami serca.
Janssen-Cilag

b-agonistów nie zapewnia odpowiedniej klinicznej kontroli objawów astmy. Lek mo¿e byæ równie¿ stosowany zamiast ma³ych dawek wziewnych kortykosteroidów u
pacjentów w wieku 2-5 lat z przewlek³¹ astm¹ ³agodn¹, u których w ostatnim okresie
nie wystêpowa³y ciê¿kie napady astmy, wymagaj¹ce stosowania doustnych kortykosteroidów oraz u pacjentów, którzy nie potrafi¹ stosowaæ kortykosteroidów wziewnych. Lek jest równie¿ wskazany w zapobieganiu astmie u pacjentów w wieku 2 lat i
starszych, u których dominuj¹cym objawem astmy jest skurcz oskrzeli wywo³any
wysi³kiem fizycznym. Dawka 5 mg. Lek jest wskazany pomocniczo w leczeniu astmy
u tych pacjentów w wieku 6-14 lat z przewlek³¹ astm¹ ³agodn¹ do umiarkowanej, u
których leczenie za pomoc¹ wziewnych kortykosteroidów i stosowanych doraŸnie
krótko dzia³aj¹cych b-agonistów nie zapewnia odpowiedniej klinicznej kontroli objawów astmy. Lek mo¿e byæ równie¿ stosowany zamiast ma³ych dawek wziewnych
kortykosteroidów u pacjentów w wieku 6-14 lat z przewlek³¹ astm¹ ³agodn¹, u których w ostatnim okresie nie wystêpowa³y ciê¿kie napady astmy, wymagaj¹ce stosowania doustnych kortykosteroidów, oraz u pacjentów, którzy nie potrafi¹ stosowaæ
kortykosteroidów wziewnych. Lek jest równie¿ wskazany w zapobieganiu astmie u
pacjentów, u których dominuj¹cym objawem astmy jest skurcz oskrzeli wywo³any
wysi³kiem fizycznym. Dawka 10 mg. Lek jest wskazany pomocniczo w leczeniu astmy u osób doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 15 lat z przewlek³¹ astm¹ ³agodn¹ do
umiarkowanej, u których leczenie za pomoc¹ wziewnych kortykosteroidów i stosowanych doraŸnie krótko dzia³aj¹cych b-agonistów nie zapewnia odpowiedniej klinicznej kontroli objawów astmy. U pacjentów z astm¹ oskrzelow¹ produkt leczniczy
stosowany w leczeniu astmy mo¿e równie¿ ³agodziæ objawy sezonowego alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa. Lek jest równie¿ wskazany w zapobieganiu
astmie u pacjentów, u których dominuj¹cym objawem astmy jest skurcz oskrzeli wyOrion Corporation
wo³any wysi³kiem fizycznym.

18,38 Oritop: tabl. powl. 25 mg - 60 szt. u
Molteni

20,90 Oratram 100: tabl. o przed³. uwalnianiu 100 mg - 10 szt.
Rx 100%

Aflofarm Farmacja Polska

100%
5,05
50%(1)
2,76
100% 13,75
Rx
Opokan forte: tabl. 15 mg - 30 szt.
50%(1)
6,88
Meloxicam (1) W: Krótkotrwa³e leczenie objawowe zaostrzeñ choroby zwyrodnieniowej stawów. D³ugotrwa³e leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów. D³ugotrwa³e leczenie objawowe zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa.
Aflofarm Farmacja Polska

Opokan forte: tabl. 15 mg - 10 szt.

Optilyte:
Optilyte:
Optilyte:
Optilyte:

Rx 30%(1)
S(2)

Orion Corporation

Rx
Rx
Rx
Rx

Orizon: tabl. powl. 3 mg - 60 szt. u

Rx

Orizon: tabl. powl. 4 mg - 60 szt. u

Rx

Orizon: tabl. powl. 0,5 mg - 20 szt. u

Rx

100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%

39,64
7,11
8,95
5,00
21,91
3,67
41,62
3,20
60,63
3,84
76,51
5,12
7,00

Risperidone (1) Schizofrenia WP: Zespó³ Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych. Produkt leczniczy jest
wskazany w krótkotrwa³ym leczeniu (do 6 tyg.) uporczywej agresji u pacjentów z
otêpieniem typu alzheimerowskiego w stopniu umiarkowanym do ciê¿kiego, nie reaguj¹cych na leczenie niefarmakologiczne oraz gdy istnieje ryzyko, ¿e pacjent bêdzie stanowi³ zagro¿enie dla samego siebie lub innych osób. Produkt leczniczy jest
wskazany w krótkotrwa³ym objawowym (do 6 tyg.) leczeniu uporczywej agresji w
przebiegu zaburzeñ zachowania u dzieci w wieku od 5 lat i m³odzie¿y ze sprawnoœci¹ intelektualn¹ poni¿ej przeciêtnej b¹dŸ upoœledzonych umys³owo, zdiagnozowanych wg kryteriów DSM-IV, u których nasilenie agresji i innych zachowañ

LEKsykon - Receptariusz

Orkam

destrukcyjnych wymaga leczenia farmakologicznego. Farmakoterapia powinna stanowiæ integraln¹ czêœæ wszechstronnego programu terapeutycznego, obejmuj¹cego dzia³ania psychospo³eczne i edukacyjne. Zaleca siê, by rysperydon by³
przepisywany przez lekarza specjalistê w dziedzinie neurologii dzieciêcej oraz psychiatrii dzieciêcej i m³odzie¿owej lub lekarza specjalizuj¹cego siê w leczeniu zaburzeñ zachowania u dzieci i m³odzie¿y.
Orion Corporation

tOrkambi: granulat w sasz. 100 mg+ 125 mg
- 56 szt. ±
tOrkambi: granulat w sasz. 150 mg+ 188 mg
- 56 szt. ±

100% 50937,01
B(1)
bezp³.
100% 50937,01
Rx-z
B(1)
bezp³.

Rx-z

Lumacaftor + Ivacaftor (1) Leczenie mukowiscydozy
W: Produkt leczniczy w postaci granulatu wskazany jest w leczeniu mukowiscydozy
(ang. cystic fibrosis, CF) u pacjentów w wieku 2 lat i starszych z homozygotyczn¹
mutacj¹ F508del genu mukowiscydozowego b³onowego regulatora przewodnictwa
(ang. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, CFTR).
Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited

Orlifique: tabl. powl. 0,1 mg+ 0,02 mg - 28 szt.
Orlifique: tabl. powl. 0,1 mg+ 0,02 mg - 84 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Ethinylestradiol + Levonorgestrel

Oroes: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.

Polpharma

Rx 100%

Escitalopram

Oropram : tabl. powl. 20 mg - 30 szt. u

25,00

+pharma Polska

Rx 100%

Citalopram

Ortanol® 20 Plus: kaps. 20 mg - 28 szt.
Ortanol® 20 Plus: kaps. 20 mg - 56 szt.
Ortanol® 40 Plus: kaps. 40 mg - 28 szt.

23,22
56,15

18,00

+pharma Polska

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Omeprazole

X
X
X

Sandoz GmbH

100% 11,64
50%(1)
7,53
100% 57,52
Rx
Orungal®: kaps. 100 mg - 28 szt.
50%(1) 28,76
Itraconazole (1) W: Produkt jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ:
zaka¿enia narz¹dów p³ciowych: grzybica pochwy i sromu; zaka¿enia skóry, b³ony
œluzowej lub oczu: grzybica skóry, ³upie¿ pstry, kandydoza jamy ustnej, grzybicze
zaka¿enie rogówki; grzybice paznokci, wywo³ane przez dermatofity i/lub dro¿d¿aki;
grzybice uk³adowe: aspergiloza uk³adowa i kandydoza uk³adowa, kryptokokoza (w
tym kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych): u pacjentów z kryptokokoz¹ i os³abion¹ odpornoœci¹ oraz u wszystkich pacjentów z kryptokokoz¹ OUN;
produkt jest wskazany tylko wtedy gdy leczenie pierwszego rzutu jest nieskuteczne,
histoplazmoza, blastomikoza, sporotrychoza, parakokcydioidomikoza, inne, rzadko
wystêpuj¹ce, uk³adowe lub tropikalne zaka¿enia grzybicze. WP: Zaka¿enia grzybicze u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka
Janssen-Cilag

Orungal®: kaps. 100 mg - 4 szt.

Rx

Osagrand: tabl. powl. 150 mg - 1 szt.
Osagrand: tabl. powl. 150 mg - 3 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Ibandronic acid

Osagrand: inj. [roztw.] 3 mg/3 ml - 1 amp. 3 ml

Zentiva

Rx 100% 149,00

Ibandronic acid

Ospamox®: prosz. do przyg. zaw. doust. 250 mg/5 ml
- 1 but. 6,6 g
Ospamox®: prosz. do przyg. zaw. doust. 500 mg/5 ml
- 1 but. 60 ml
Ospamox®: prosz. do przyg. zaw. doust. 500 mg/5 ml
- 1 but. 100 ml

31,00
58,00

Zentiva

Rx 100%

7,62

100% 16,09
Rx (1)
R
3,99
100% 25,50
Rx (1)
R
3,20
Amoxicillin (1) W: Leczenie nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych, wywo³anych
przez wra¿liwe na amoksycylinê bakterie Grama(+) i Gram(-). Zaka¿enia górnych
dróg oddechowych: ostre zapalenie ucha œrodkowego, ostre zapalenie zatok oraz
zapalenie migda³ów podniebiennych, w którym udokumentowano, ¿e jest wywo³ane
przez paciorkowce beta-hemolizuj¹ce grupy A; zaka¿enia dolnych dróg oddechowych: przewlek³e zapalenie oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapalenie dolnych dróg moczowych; zapalenie pêcherza moczowego; zapalenie oraz zapobieganie zapaleniu wsierdzia; wczesna postaæ boreliozy zwi¹zana z rumieniem wêdruj¹cym (stadium 1); eradykacja H. pylori: w skojarzeniu z odpowiednim innym lekiem
przeciwbakteryjnym oraz odpowiednim lekiem przeciwwrzodowym u doros³ych z
chorob¹ wrzodow¹ zwi¹zan¹ z zaka¿eniem H. pylori. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne
wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka
Sandoz GmbH
100%
7,61
R(1)
3,89
100%
9,27
®
Rx (1)
Ospamox : tabl. powl. 500 mg - 20 szt.
R
3,82
100% 10,98
Rx (1)
Ospamox®: tabl. powl. 750 mg - 16 szt.
R
3,80
100% 13,67
Rx (1)
Ospamox®: tabl. powl. 750 mg - 20 szt.
R
3,89
100% 13,82
®
Rx
Ospamox : tabl. powl. 1000 mg - 16 szt.
R(1)
3,20
100% 17,30
®
Rx (1)
Ospamox : tabl. powl. 1000 mg - 20 szt.
R
3,20
Amoxicillin (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ u doros³ych i dzieci: ostre bakteryjne zapalenie zatok, ostre zapalenie ucha
œrodkowego, ostre paciorkowcowe zapalenie migda³ków i zapalenie gard³a, zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie p³uc, ostre zapalenie pêcherza moczowego, bezobjawowy bakteriomocz w okresie ci¹¿y, ostre
odmiedniczkowe zapalenie nerek, dur brzuszny i dur rzekomy, ropieñ oko³ozêbowy
z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej, zaka¿enia zwi¹zane z protezowaniem
stawów, eradykacja Helicobacter pylori, choroba z Lyme. Produkt leczniczy jest
równie¿ wskazany w zapobieganiu zapalenia wsierdzia. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP:
Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka
Sandoz GmbH

Ospamox®: tabl. powl. 500 mg - 16 szt.

Ospen® 750: zaw. doust. 0,75 mln j.m./5 ml
- 1 but. 150 ml

Rx

Rx

100%
R(1)

100% 14,42
R(1)
4,23
Phenoxymethylpenicillin (1) W: Produkt leczniczy wskazany jest: w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ o przebiegu lekkim do umiarkowanego, wywo³anych
przez drobnoustroje wra¿liwe na penicylinê: zaka¿enia uszu, nosa i gard³a, w
tym zaka¿enia paciorkowcowe (p³onica, zapalenie gard³a, zapalenie gard³a i
migda³ków podniebiennych, zapalenie b³ony œluzowej nosa i gard³a, zapalenie
zatok, ostre zapalenie ucha œrodkowego, angina Vincenta); zaka¿enia dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie oskrzeli, bakteryjne zapalenie p³uc, odoskrzelowe zapalenie p³uc z wyj¹tkiem tych przypadków, w których penicylinê nale¿y
podawaæ parenteralnie, lub jako kontynuacja leczenia produktami leczniczymi
podawanymi parenteralnie; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich: ró¿a, ró¿yca,
ropne zapalenie skóry (np. liszajec, czyracznoœæ), ropnie, ropowica; w zapobieganiu powik³aniom po zaka¿eniach paciorkowcowych, takim jak: nawroty gor¹czki reumatycznej i pl¹sawicy mniejszej, zapalenie wielostawowe, zapalenie
wsierdzia, zapalenie k³êbuszków nerkowych; zapobieganie bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia u pacjentów z wrodzon¹ lub reumatyczn¹ wad¹ serca przed i po
ma³ych zabiegach operacyjnych np. wyciêcie migda³ków, ekstrakcja zêba itp. W
leczeniu ciê¿kiego zapalenia p³uc, ropniaka op³ucnej, posocznicy, zapalenia
osierdzia, zapalenia wsierdzia, zapalenia opon-rdzeniowych, zapalenia stawów
i zapalenia szpiku, penicylinê nale¿y podawaæ parenteralnie w ostrej fazie zaka¿enia. WP: Zaka¿enia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku - profilaktyka; zaka¿enia u pacjentów z zaburzeniami odpornoœci - profilaktyka; zaka¿enia u pacjentów z chorobami rozrostowymi uk³adu
Sandoz GmbH
krwiotwórczego - profilaktyka
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100% 908,63
R(1)
3,20
Follitropin alfa (1) Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku poni¿ej 40 roku ¿ycia w celu uzyskania rozwoju mnogich pêcherzyków, rokuj¹cych uzyskanie prawid³owej odpowiedzi na stymulacjê jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH
poni¿ej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powy¿ej 0,7
ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza siê wczeœniejszych, niedostatecznych
odpowiedzi na stymulacjê owulacji oraz bez nawracaj¹cych poronieñ z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; Brak owulacji u pacjentek w wieku poni¿ej 40 roku ¿ycia, u
których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokuj¹cych
uzyskanie prawid³owej odpowiedzi na stymulacjê jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poni¿ej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powy¿ej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) – refundacja do 3 cykli; Stymulacja wzrostu pêcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poni¿ej 40 roku ¿ycia ze znacznym niedoborem
LH, FSH w skojarzeniu z hormonem luteinizuj¹cym LH – refundacja do 3 cykli
W: U doros³ych kobiet: brak jajeczkowania (w tym zespó³ policystycznych jajników - ang.
Polycystic Ovarian Syndrome) u kobiet, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu. Stymulacja rozwoju wielu pêcherzyków jajnikowych u kobiet
poddanych stymulacji owulacji w ramach technik rozrodu wspomaganego (ang. Assisted Reproductive Technologies), takich jak zap³odnienie pozaustrojowe (ang. In Vitro
Fertilisation), dojajowodowe podanie gamet (ang. Gamete Intra-Fallopian Transfer) oraz
dojajowodowe podanie zygoty (ang. Zygote Intra-Fallopian Transfer). Produkt leczniczy
w skojarzeniu z hormonem luteinizuj¹cym (LH) jest zalecany w stymulacji wzrostu pêcherzyków jajnikowych u kobiet ze znacznym niedoborem LH i FSH. W badaniach klinicznych te pacjentki wykazywa³y stê¿enie endogennego LH w surowicy <1,2 j.m./l. U
doros³ych mê¿czyzn: produkt leczniczy jest stosowany jednoczeœnie z ludzk¹ gonadotr100%
8,33 opin¹ ³o¿yskow¹ (hCG) do stymulacji spermatogenezy u mê¿czyzn z wrodzonym lub
Rx (1)
Ospen® 1000: tabl. powl. 1 mln j.m. - 12 szt.
Teva B.V.
R
3,96 nabytym hipogonadyzmem hipogonadotropowym.
100% 19,81 Ovestin®: tabl. 2 mg - 30 szt.
Rx
100% 42,00
®
Rx (1)
Ospen 1000: tabl. powl. 1 mln j.m. - 30 szt.
R
3,20 Estriol
Aspen Pharma Trading Limited
100% 12,24 Ovestin®: globulki dopochwowe 0,5 mg - 15 szt.
Rx 100% 42,00
Rx (1)
Ospen® 1500: tabl. powl. 1,5 mln j.m. - 12 szt.
R
4,08 Ovestin®: krem dopochwowy 1 mg/g - 1 tuba 15 g
Rx 100% 42,00
100% 28,23 Estriol
Aspen Pharma Trading Limited
Rx (1)
Ospen® 1500: tabl. powl. 1,5 mln j.m. - 30 szt.
R
3,20 Ovestin® - (IR): krem dopochwowy 1 mg/g - 1 tuba 15 g Rx 100% 43,53
Phenoxymethylpenicillin (1) W: Wskazane w leczniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ o Estriol
Inpharm
przebiegu lekkim do umiarkowanego, wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na
penicylinê: zaka¿enia uszu, nosa i gard³a, w tym zaka¿enia paciorkowcowe (p³oni- Ovitrelle®: inj. podsk. [rozt. do wstrz.] 250 µg
Rx-z
100%
X
ca, zapalenie gard³a, zapalenie gard³a i migda³ków podniebiennych, ropne zapale- - 1 wstrzyk. (+ ig³a 0,5 ml)
nie b³ony œluzowej nosa i gard³a, zapalenie zatok, ostre zapalenie ucha œrodkowego,
®: inj. podsk. [roztw.] 250 µg
Ovitrelle
angina Vincenta); zaka¿enia dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie oskrzeli,
Rx-z 100%
X
bakteryjne zapalenie p³uc, odoskrzelowe zapalenie p³uc (jako kontynuacja leczenia - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
Merck
produktami leczniczymi podawanymi parenteralnie); zaka¿enia skóry i tkanek miêk- Choriogonadotropin alfa
kich: ró¿a, ró¿yca, ropne zapalenie skóry (np. liszajec, czyracznoœæ), ropnie, ropowRx 100% 26,25
ica; w zapobieganiu gor¹czce reumatycznej. W leczeniu ciê¿kiego zapalenia p³uc, Ovixan: krem 1 mg/g - 1 tuba 30 g
Rx 100% 40,69
ropniaka op³ucnej, posocznicy, zapalenia osierdzia, zapalenia wsierdzia, zapalenia Ovixan: krem 1 mg/g - 1 tuba 100 g
opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia stawów i zapalenia szpiku, penicylinê nale- Ovixan: p³yn do stos. na skórê 1 mg/g - 1 but. 30 ml
Rx 100% 21,37
¿y podawaæ parenteralnie w ostrej fazie zaka¿enia. WP: Zaka¿enia u pacjentów po
Rx 100% 42,89
autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku - profilaktyka; zaka¿enia u Ovixan: p³yn do stos. na skórê 1 mg/g - 1 but. 100 ml
pacjentów z zaburzeniami odpornoœci - profilaktyka; zaka¿enia u pacjentów z choro- Mometasone furoate
Sequoia Sp. z o.o.
bami rozrostowymi uk³adu krwiotwórczego - profilaktyka
Sandoz GmbH
Rx 100% 24,84
Ovulan: tabl. powl. 75 µg - 28 szt.
100% 96,39
Rx 100% 42,12
Ovulan: tabl. powl. 75 µg - 84 szt.
Rx-z R(1)
Osporil : inf. [roztw.] 4 mg/100 ml - 1 fiol. 100 ml u
5,47 Desogestrel
Adamed
(2)
B
bezp³.
Rx 100% 20,52
Ovulastan: tabl. 0,02 mg+ 0,15 mg - 21 szt.
Zoledronic acid (1) W: Zapobieganie powik³aniom kostnym (z³amania patologiczRx 100% 36,72
ne, z³amania kompresyjne krêgów, napromienianie lub operacje koœci, lub hiperkal- Ovulastan: tabl. 0,02 mg+ 0,15 mg - 63 szt.
cemia wywo³ana chorob¹ nowotworow¹) u doros³ych pacjentów z zaawansowanym Ovulastan Forte: tabl. 0,03 mg+ 0,15 mg - 21 szt.
Rx 100% 20,52
procesem nowotworowym z zajêciem koœci. Leczenie hiperkalcemii wywo³anej choRx 100% 36,72
rob¹ nowotworow¹ (ang. tumor-induced hypercalcaemia - TIH) u doros³ych pacjen- Ovulastan Forte: tabl. 0,03 mg+ 0,15 mg - 63 szt.
Adamed
tów. (2) Chemioterapia ICD-10: C.68.; C.68.b.
Egis Ethinylestradiol + Desogestrel

Ospen® 750: zaw. doust. 0,75 mln j.m./5 ml
- 1 but. 60 ml

Rx

Ossica: tabl. powl. 150 mg - 1 szt.
Ossica: tabl. powl. 150 mg - 3 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Ibandronic acid

20,97 Owoc Borówki czernicy: zio³a do zaparzania
61,30 - 1 op. 50 g
Myrtillum extract
Gedeon Richter

100%

Ostemax® 70 comfort: tabl. 70 mg - 4 szt.

Rx 30%(1)
S(2)

12,01 Oxalin Baby: ¿el do nosa 0,25 mg/g - 1 but. 10 g (z
dozownikiem)
3,68 Oxymetazoline hydrochloride
bezp³.

Alendronic acid (1) Osteoporoza (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie, w celu zmniejszenia ryzyka z³amañ, w tym z³amañ kompresyjnych trzonów krêgów i szyjki koœci udowej. Leczenie
osteoporozy u mê¿czyzn w celu zapobiegania z³amaniom krêgów i szyjki koœci udowej.
Polpharma

Ostenil® 70: tabl. 70 mg - 4 szt.

Ostenil® 70: tabl. 70 mg - 6 szt.

100%
Rx 30%(1)
S(2)
100%
Rx 30%(1)
S(2)

Ossein- hydroxyapatite complex

Rx 100%

Oxalin Junior: ¿el do nosa 0,5 mg/g - 1 but. 10 g (z
dozownikiem)

Rx-z

OTC 100%

Oxaliplatin-Ebewe: inf. [prosz. do przyg. roztw.]
5 mg/ml - 1 fiol. 50 mg u
Oxaliplatin-Ebewe: inf. [prosz. do przyg. roztw.]
5 mg/ml - 1 fiol. 100 mg u
Oxaliplatin-Ebewe: inf. [prosz. do przyg. roztw.]
5 mg/ml - 1 fiol. 150 mg u
- 1 fiol. 20 ml u

Oxaliplatin Kabi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 5 mg/ml
- 1 fiol. 10 ml u
Oxaliplatin Kabi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 5 mg/ml
- 1 fiol. 40 ml u
34,40

14,01
Polpharma

OTC 100%

21,53

Polfa Warszawa

OTC 100%

Oxymetazoline hydrochloride

12,03
3,70
bezp³.
17,48
Oxaliplatin
5,24
bezp³. Oxaliplatin Kabi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 5 mg/ml

Alendronic acid (1) Osteoporoza (2) Pacjenci 75+
W: Wskazaniem do stosowania alendronianu jest leczenie osteoporozy u kobiet po
menopauzie, w celu zmniejszenia ryzyka z³amañ krêgów i szyjki koœci udowej oraz
leczenie mê¿czyzn chorych na osteoporozê, w celu zmniejszenia ryzyka z³amañ w
obrêbie krêgów i szyjki koœci udowej.
Teva Pharmaceuticals Polska

Osteogenon®: tabl. powl. 830 mg - 40 szt.

Ovaleap: inj. [roztw.] 900 j.m./1,5 ml - 1 wk³. (+20 igie³)

18,53

Polfa Warszawa

Rx 100% 204,12
Rx 100% 396,90
Rx 100% 567,00
Ebewe Pharma GmbH

100% 64,64
B(1)
bezp³.
100% 32,32
Lz (1)
B
bezp³.
100% 129,28
Lz (1)
B
bezp³.

Lz

Pierre Fabre Medicament Oxaliplatin (1) Chemioterapia ICD-10: C.46.;C.46.b.

W: Oksaliplatyna w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (FA)
11,90 jest wskazana do stosowania w: leczeniu uzupe³niaj¹cym raka okrê¿nicy III stopnia
Ostolek: tabl. powl. 70 mg - 4 szt.
3,57 (Duke C) po ca³kowitej resekcji guza pierwotnego; leczeniu raka okrê¿nicy i odbytu z
przerzutami.
Fresenius Kabi
bezp³.
100% 33,45
Oxaliplatinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Alendronic acid (1) Osteoporoza (2) Pacjenci 75+
Lz (1)
B
bezp³.
W: Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie. Alendronian zmniejsza ryzyko 5 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
z³amañ krêgów i szyjki koœci udowej. Osteoporoza u mê¿czyzn z grupy zwiêkszo100% 66,91
nego ryzyka wyst¹pienia z³amañ. Wykazano zmniejszenie liczby przypadków z³a- Oxaliplatinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Lz (1)
B
bezp³.
mañ krêgów, nie wykazano zmniejszenia przypadków z³amañ innych ni¿ z³amania 5 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u
krêgów.
LEK-AM Oxaliplatinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
100% 133,81
Lz (1)
B
100% 310,48 5 mg/ml - 1 fiol. 40 ml u
bezp³.
Ovaleap: inj. [roztw.] 300 j.m./0,5 ml - 1 wk³. (+10 igie³) Rx-z (1)
R
10,81 Oxaliplatin (1) Chemioterapia ICD-10: C.46.;C.46.b.
33,48
Ovaleap: inj. [roztw.] 450 j.m./0,75 ml - 1 wk³. (+10 igie³) Rx-z 100%
X W: Oksaliplatyna stosowana w skojarzeniu z 5-FU i kwasem folinowym (ang. FA)
wskazana jest do: leczenia wspomagaj¹cego raka okrê¿nicy w stadium III (Duke C)
3,20
po ca³kowitej resekcji guza pierwotnego; leczenia raka jelita grubego z przerzutami.
100%
Rx 30%(1)
S(2)

Accord Healthcare
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LEKsykon - Receptariusz

Oxaze

Rx 100%

 Oxazepam Espefa: tabl. 10 mg - 20 szt. u
Oxazepam

Espefa

Rx 100%

 Oxazepam GSK: tabl. 10 mg - 20 szt. u
Oxazepam

13,94 ¢ Oxycodone Molteni: inj. [roztw.] 10 mg/ml
7,22 ¢ Oxycodone Molteni: inj. [roztw.] 10 mg/ml

GSK PSC Poland sp. z o.o.

100%
Rx C(1)
R(2)
100%
Rx C(1)
R(2)
100%
Rx C(1)
R(2)

Oxcarbazepin NeuroPharma: tabl. powl. 150 mg
- 50 szt. u
Oxcarbazepin NeuroPharma: tabl. powl. 300 mg
- 50 szt. u
Oxcarbazepin NeuroPharma: tabl. powl. 600 mg
- 50 szt. u

- 1 amp. 20 ml u

23,84
bezp³.
3,20
45,31
bezp³.
3,20
86,37
bezp³.
3,20

- 5 amp. 1 ml u

¢ Oxycodone Molteni: inj. [roztw.] 10 mg/ml
- 5 amp. 2 ml u

Rx-w 100%
Rx-w 100%

Oxycodone hydrochloride

¢ Oxycodone Molteni: inj. [roztw.] 50 mg/ml
- 5 amp. 1 ml u

30,00
54,00
Molteni

Rx-w 100% 132,60

Oxycodone hydrochloride

Molteni

¢ Oxycodone Vitabalans: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. Rx-w 100%
±
¢ Oxycodone Vitabalans: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx-w 100%
±

21,40

41,60
Oxcarbazepine (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Padaczka
Vitabalans
W: Produkt wskazany do stosowania w leczeniu napadów padaczkowych czêœcio- Oxycodone hydrochloride
wych z wtórnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi lub bez wtórnie uogól100% 23,46
nionych napadów toniczno-klonicznych. Produkt jest wskazany do stosowania w
R(1)
monoterapii lub w leczeniu skojarzonym u doros³ych i u dzieci w wieku 6 lat i star- ¢ OxyContin®: tabl. o przed³. uwalnianiu 5 mg - 60 szt.
7,67
Rx-w (2)
Neuraxpharm Arzneimittel
szych.
R
±
7,67
100% 48,67
S(3)
bezp³.
(1)
Rx C
Oxepilax: tabl. powl. 300 mg - 50 szt. u
bezp³.
100% 44,11
R(2)
3,97 ¢ OxyContin®: tabl. o przed³. uwalnianiu 10 mg
R(1)
9,33
Rx-w
100% 95,90 - 60 szt. ±
R(2)
9,33
Rx C(1) bezp³.
Oxepilax: tabl. powl. 600 mg - 50 szt. u
S(3)
bezp³.
(2)
R
3,30
100% 84,48
Oxcarbazepine (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Padaczka
R(1)
®
11,73
Rx-w (2)
W: Lek jest wskazany w leczeniu napadów padaczkowych czêœciowych z towarzy- ¢ OxyContin : tabl. o przed³. uwalnianiu 20 mg
R
60
szt.
±
11,73
sz¹cymi lub nie - wtórnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi. Lek jest stoS(3)
sowany w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym u doros³ych i dzieci w wieku 6 lat i
bezp³.
starszych.
Adamed
100% 161,97
100% 39,68
R(1)
®: tabl. o przed³. uwalnianiu 40 mg
13,48
OxyContin
¢
Rx-w (2)
C(1)
bezp³. - 60 szt. ±
R
Oxis® Turbuhaler®: prosz. do inhal. 4,5 µg/dawkê
13,48
Rx (2)
(3)
- 1 poj. (60 dawek)
R
14,26
S
bezp³.
(3)
S
bezp³.
100% 312,94
100% 53,55
R(1)
®: tabl. o przed³. uwalnianiu 80 mg
15,97
OxyContin
¢
Rx-w
C(1)
bezp³. - 60 szt. ±
R(2)
Oxis® Turbuhaler®: prosz. do inhal. 9 µg/dawkê
15,97
Rx (2)
- 1 poj. (60 dawek)
R
3,20
S(3)
bezp³.
S(3)
bezp³. Oxycodone hydrochloride (1) W: Silny ból który mo¿e byæ w³aœciwie leczony jeFormoterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Prze- dynie przez zastosowanie opioidowych leków przeciwbólowych. Lek jest wskazany
do stosowania u doros³ych oraz m³odzie¿y powy¿ej 12 lat. (2) Neuralgia popó³paœwlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Preparat jest wskazany w leczeniu podtrzymuj¹cym, w skojarzeniu z wziewnymi cowa przewlek³a, Nowotwory z³oœliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespó³ bólowy tyglikokortykosteroidami, objawów obturacji dróg oddechowych i w zapobieganiu ob- pu I - odruchowa dystrofia wspó³czulna oraz typu II - kauzalgia (3) Pacjenci 75+
Mundipharma
jawom wywo³anym przez wysi³ek u pacjentów z astm¹, je¿eli leczenie glikokortykosteroidami nie jest wystarczaj¹ce. Preparat jest równie¿ wskazany w leczeniu Oxycort®: maœæ (10 mg+ 30 mg)/g - 1 tuba 10 g
Rx 100% 21,46
objawów obturacji dróg oddechowych u pacjentów z przewlek³¹ obturacyjn¹ choroOxytetracycline hydrochloride + Hydrocortisone acetate
Bausch Health
b¹ p³uc (POChP).
AstraZeneca

Oxycort®:

Oxytetracycline hydrochloride + Hydrocortisone acetate

100% 17,56
30%(1)
5,27
Methoxsalen (1) W: Leczenie bardzo ciê¿kiej ³uszczycy pospolitej w ramach terapii PUVA (Psoralen+ promieniowanie UV-A).
G.L. Pharma Poland

Rx

Oxycardil® 60: tabl. powl. 60 mg - 60 szt. u

Rx

Oxycardil® 120: tabl. o przed³. uwalnianiu 120 mg
- 30 szt. u
Oxycardil® 180: tabl. o przed³. uwalnianiu 180 mg
- 30 szt. u

100%
R(1)
100%
Rx (1)
R

10,65
3,20
11,09
3,64

Rx 100%
100%
R(1)

20,99
5,20
5,20
S(3)
bezp³.
100% 39,85
(1)
5,07
¢ Oxydolor: tabl. o przed³. uwalnianiu 10 mg - 60 szt. Rx-w R
R(2)
±
5,07
(3)
S
bezp³.
100% 75,95
(1)
3,20
¢ Oxydolor: tabl. o przed³. uwalnianiu 20 mg - 60 szt. Rx-w R
R(2)
±
3,20
S(3)
bezp³.
100% 144,91
(1)
3,41
¢ Oxydolor: tabl. o przed³. uwalnianiu 40 mg - 60 szt. Rx-w R
R(2)
±
3,41
S(3)
bezp³.
100% 278,82
(1)
6,83
¢ Oxydolor: tabl. o przed³. uwalnianiu 80 mg - 60 szt. Rx-w R
R(2)
±
6,83
(3)
S
bezp³.
Oxycodone hydrochloride (1) W: Silny ból, który wymaga leczenia opioidowymi
lekami przeciwbólowymi. (2) Neuralgia popó³paœcowa przewlek³a, Nowotwory z³oœliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespó³ bólowy typu I - odruchowa dystrofia
wspó³czulna oraz typu II - kauzalgia (3) Pacjenci 75+
G.L. Pharma Poland

Rx 100%
X
Diltiazem hydrochloride (1) W: Choroba niedokrwienna serca pod postaci¹: ¢ Oxydolor Fast: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. ±
dusznicy bolesnej stabilnej, dusznicy bolesnej niestabilnej, dusznicy bolesnej na- ¢ Oxydolor Fast: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. ±
UCB Pharma
czynioskurczowej (postaæ Prinzmetala). Nadciœnienie têtnicze.
Oxycodone hydrochloride

Rx-w 100%
Rx-w 100%

¢ Oxycodone Hydrochloride Hameln: inj./inf.
[roztw.] 10 mg/ml - 10 amp. 1 ml ±

Rx-w 100%

36,72 ¢ Oxyduo: tabl. o przed³. uwalnianiu 5 mg+ 2,5 mg

Rx-w

¢ Oxycodone Hydrochloride Hameln: inj./inf.
[roztw.] 10 mg/ml - 10 amp. 2 ml ±

Rx-w 100%

73,44 ¢ Oxyduo: tabl. o przed³. uwalnianiu 10 mg+ 5 mg

Oxycodone hydrochloride

Hameln Pharma GMBH

20,63

Bausch Health

¢ Oxydolor: tabl. o przed³. uwalnianiu 5 mg - 60 szt. ± Rx-w R(2)

- 60 szt. u
- 60 szt. u

tabl. o przed³. uwalnianiu 10 mg+ 5 mg Rx-w 100%

X

tabl. o przed³. uwalnianiu 10 mg+ 5 mg Rx-w 100%

X

tabl. o przed³. uwalnianiu 20 mg+ 10 mg Rx-w 100%

X

tabl. o przed³. uwalnianiu 20 mg+ 10 mg Rx-w 100%

X

tabl. o przed³. uwalnianiu 40 mg+ 20 mg Rx-w 100%

X

tabl. o przed³. uwalnianiu 40 mg+ 20 mg Rx-w 100%

Oxycodone hydrochloride + Naloxone hydrochloride

¢ OxyNorm: inj. [roztw.] 10 mg/ml - 10 amp. 1 ml ±
¢ OxyNorm: inj. [roztw.] 10 mg/ml - 10 amp. 2 ml ±
Oxycodone hydrochloride

20,00
39,00

G.L. Pharma Poland

100%
B(1)
100%
Rx-w (1)
B

X
Krka

Rx-w 100% 73,00
Rx-w 100% 135,00
Mundipharma

100% 1916,46
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 479,12
tOyavas: inf./inj. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z B(2) bezp³.
- 1 fiol. 4 ml u NOWOŒÆ
B(1)
bezp³.
Bevacizumab (1) Chemioterapia ICD-10: C.82.a.; C.82.b.; C.82.c.; C.82.d. (2)
Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD)
W: Lek w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na fluoropirymidynie jest wskazany w
leczeniu doros³ych pacjentów z rakiem okrê¿nicy lub odbytnicy z przerzutami. Terapia skojarzona produktem z chemioterapi¹ opart¹ o paklitaksel jest wskazana jako
leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z rozsianym rakiem piersi. W celu
uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2). Terapia skojarzona produktem leczniczym z
kapecytabin¹ jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów
z rozsianym rakiem piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w tym taksany lub
antracykliny, nie zosta³ uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy otrzymali taksany
lub antracykliny w ramach leczenia uzupe³niaj¹cego w czasie ostatnich 12 m-cy nie
powinni byæ leczeni produktem leczniczym w skojarzeniu z kapecytabin¹. W celu
uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora HER2. Lek w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny jest wskazany w leczeniu
pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym, z
przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa. Lek w skojarzeniu z erlotynibem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z
nieoperacyjnym, zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niep³askonab³onkowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, z aktywuj¹cymi mutacjami w genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Produkt leczniczy w
skojarzeniu z interferonem a-2a jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym i/lub rozsianym rakiem nerki. Produkt leczniczy
w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu pierwszego
rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO Miêdzynarodowa Federacja Ginekologii i Po³o¿nictwa) rakiem jajnika, rakiem jajowodu i pierwotnym rakiem otrzewnej. Lek w skojarzeniu z karboplatyn¹ i
gemcytabin¹ lub w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z pierwszym nawrotem wra¿liwego na zwi¹zki platyny
raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u których nie stosowano
wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na
receptor dla VEGF. Lek w skojarzeniu z topotekanem lub pegylowan¹ liposomaln¹
doksorubicyn¹ jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nawrotem opornego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej,
którzy otrzymali wczeœniej nie wiêcej ni¿ dwa schematy chemioterapii i u których nie
stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor dla VEGF. Produkt leczniczy w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyn¹ lub alternatywnie u pacjentek, które nie mog¹ byæ leczone zwi¹zkami
platyny, w skojarzeniu z paklitakselem i topotekanem, jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentek z przetrwa³ym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy.
Stada Arzneimittel

29,01

100% 60,52
C(1)
bezp³.
Oxodil PPH: prosz. do inhal. [kaps.] 12 µg/dawkê
Rx (2)
- 60 szt.
R
6,48
S(3)
bezp³.
100% 114,47
C(1)
bezp³.
Oxodil PPH: prosz. do inhal. [kaps.] 12 µg/dawkê
Rx (2)
- 120 szt.
R
6,40
S(3)
bezp³.
Formoterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Formoterol jest wskazany w leczeniu podtrzymuj¹cym astmy, w skojarzeniu z
wziewnymi kortykosteroidami. Formoterol jest wskazany w ³agodzeniu objawów obturacji dróg oddechowych oraz w zapobieganiu objawom wywo³anym wysi³kiem u
pacjentów z astm¹, je¿eli nie uzyskano zadowalaj¹cej kontroli astmy za pomoc¹ odpowiedniego leczenia kortykosteroidami. Formoterol jest równie¿ wskazany w leczeniu objawów obturacji dróg oddechowych u pacjentów z przewlek³¹ obturacyjn¹
chorob¹ p³uc (POChP). Zaleca siê, aby leczenie produktem rozpoczyna³ lekarz pulmonolog.
Polpharma

Oxsoralen®: kaps. 10 mg - 50 szt.

¢ Oxynador:
- 30 szt. u
¢ Oxynador:
- 60 szt. u
¢ Oxynador:
- 30 szt. u
¢ Oxynador:
- 60 szt. u
¢ Oxynador:
- 30 szt. u
¢ Oxynador:
- 60 szt. u

24,74
B
2,42
tabl. o przed³. uwalnianiu 10 mg+ 5 mg Rx-w 100% 42,63
B(1)
bezp³.
tabl. o przed³. uwalnianiu 20 mg+ 10 mg Rx-w 100% 80,93
B(1)
bezp³.
tabl. o przed³. uwalnianiu 40 mg+ 20 mg Rx-w 100% 153,66
(1)
B
bezp³.
Oxycodone hydrochloride + Naloxone hydrochloride (1) Ból w przebiegu
chorób nowotworowych – u pacjentów, u których wystêpuj¹ zaparcia poopioidowe
W: Silny ból, który mo¿e byæ leczony jedynie z zastosowaniem opioidowych leków
przeciwbólowych. Obecnoœæ naloksonu - antagonisty receptora opioidowego - przeciwdzia³a wystêpowaniu zaparæ wywo³anych przez opioidy poprzez hamowanie
dzia³ania oksykodonu na receptory opioidowe zlokalizowane w œcianie jelita. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych.
G.L. Pharma Poland

Rx 100%

Hydrocortisone acetate + Oxytetracycline hydrochloride Polfa Tarchomin SA

Oxycort® A: maœæ do oczu (10 mg+ 10 mg)/g
- 1 tuba 3 g

tabl. o przed³. uwalnianiu 5 mg+ 2,5 mg Rx-w 100%
(1)

Rx 100%

aerozol na skórê (3,1 mg+ 9,3 mg)/g
- 1 poj. 30 ml ±
®
Oxycort : aerozol na skórê (3,1 mg+ 9,3 mg)/g
- 1 poj. 55 ml ±

Rx-z

Rx-w

¢ Oxylaxon:
- 30 szt. u
¢ Oxylaxon:
- 30 szt. u
¢ Oxylaxon:
- 30 szt. u
¢ Oxylaxon:
- 30 szt. u

tOyavas: inf./inj. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
24,18 - 1 fiol. 16 ml u NOWOŒÆ

100% 347991,09
B(1)
bezp³.
Lumasiran (1) Program lekowy: leczenie chorych na pierwotn¹ hiperoksaluriê typu 1
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwotnej hiperoksalurii typu 1 (ang. primary hyperoxaluria type 1, PH1) we wszystkich grupach wiekowych.
Alnylam Netherlands B.V.

tOxlumo: inj. (roztw.) 94,5 mg/0,5 ml
- 1 fiol. 0,5 ml

100% 178,62
B(1)
0,06
¢ Oxyduo: tabl. o przed³. uwalnianiu 40 mg+ 20 mg Rx-w 100% 345,04
B(1)
- 60 szt. u
bezp³.
Oxycodone hydrochloride + Naloxone hydrochloride (1) Ból w przebiegu
chorób nowotworowych – u pacjentów, u których wystêpuj¹ zaparcia poopioidowe
W: Dawka 5 mg+ 2,5 mg, 10 mg+ 5 mg, 20 mg+ 10 mg. Silny ból, który mo¿e byæ
w³aœciwie leczony jedynie przy zastosowaniu opioidowych leków przeciwbólowych.
Obecnoœæ antagonisty receptora opioidowego - naloksonu - przeciwdzia³a wystêpowaniu zaparæ wywo³anych przez opioidy, hamuj¹c oddzia³ywanie oksykodonu na receptory opioidowe zlokalizowane w œcianie jelita. Lek jest wskazany do stosowania
u doros³ych. Dawka 40 mg+ 20 mg. Silny ból, który mo¿e byæ w³aœciwie leczony jedynie przy zastosowaniu opioidowych leków przeciwbólowych. Preparat jest wskazany do stosowania u doros³ych.
Teva Pharmaceuticals Polska

Rx-w 100% 113,00 ¢ Oxyduo: tabl. o przed³. uwalnianiu 20 mg+ 10 mg
- 60 szt. u

46,83
2,19 tOzempic®: inj. [roztw.] 0,25 mg - 1 wstrzyk. 1,5 ml (+4
100% 357,72
Rx
89,28 ig³y)
30%(1) 107,32
bezp³.

LEKsykon - Receptariusz

Ozemp

109

tOzempic®: inj. [roztw.] 0,5 mg - 1 wstrzyk. 1,5 ml (+4 Rx 100% 357,72 czne i choroby reumatyczne. Zapalenie miêœni. Choroby hematologiczne. Idio- wskazany w leczeniu raka jajnika z przerzutami w przypadkach, gdy standardowe
ig³y)
30%(1) 107,32 patyczna plamica ma³op³ytkowa u doros³ych. Choroby onkologiczne. Przerzutowy leczenie schematami zawieraj¹cymi platynê okaza³o sie nieskuteczne. Rak piersi:
ucisk rdzenia krêgowego. Profilaktyka i leczenie wymiotów wywo³anych przez cyto- w leczeniu uzupe³niaj¹cym, paklitaksel jest wskazany w leczeniu pacjentek z rakiem
100% 357,72 statyki, chemioterapiê emetogenn¹ wraz z innymi lekami przeciwwymiotnymi. Le- piersi z przerzutami do wêz³ów ch³onnych po leczeniu antracyklin¹ i cyklofosfamid®
tOzempic : inj. [roztw.] 1 mg - 1 wstrzyk. 3 ml (+4 ig³y) Rx
(1)
czenie objawowego szpiczaka mnogiego, ostrej bia³aczki limfoblastycznej, choroby em (AC). Nale¿y rozwa¿y¿ zastosowanie leczenia uzupe³niaj¹cego produktem lecz-

30% 107,32
Semaglutide (1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizuj¹cymi, z HbA1c ³7,5%, z oty³oœci¹ definiowan¹ jako BMI 30
kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)
potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narz¹dów
objawiaj¹ce siê poprzez: bia³komocz lub przerost lewej komory lub retinopatiê, lub
3) obecnoœæ 2 lub wiêcej g³ównych czynników ryzyka spoœród wymienionych poni¿ej: wiek ³55 lat dla mê¿czyzn, ³60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciœnienie têtnicze, palenie tytoniu
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych z niedostatecznie
kontrolowan¹ cukrzyc¹ typu 2 ³¹cznie z odpowiedni¹ diet¹ i wysi³kiem fizycznym: w
monoterapii, u pacjentów, u których stosowanie metforminy jest niewskazane ze
wzglêdu na nietolerancjê lub istniej¹ce przeciwwskazania; w skojarzeniu z innymi
produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy. Wyniki badañ uwzglêdniaj¹ce leczenie skojarzone, wp³yw na kontrolê glikemii, incydenty sercowo-naczyniowe oraz badane populacje, szczegó³y patrz ChPL.
Novo Nordisk
100%

Oziclide MR: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 60 mg - 30 szt. Rx R(1)

100% 4411,26
B(1)
bezp³.
Dexamethasone (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD)
W: Lek jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych z: zaburzeniami widzenia
spowodowanymi cukrzycowym obrzêkiem plamki (DME), z pseudofaki¹ lub uznanych za niedostatecznie reaguj¹cych na leczenie inne ni¿ leczenie kortykosteroidami
lub niemog¹cych poddaæ siê takiemu leczeniu; obrzêkiem plamki spowodowanym
niedro¿noœci¹ ga³¹zki ¿y³y œrodkowej siatkówki (BRVO) lub niedro¿noœci¹ ¿y³y œrodkowej siatkówki (CRVO); zapaleniem tylnego odcinka oka objawiaj¹cym siê jako
nieinfekcyjne zapalenie b³ony naczyniowej.
Allergan

Rx-z

100%
6,46
50%(1)
3,30
100% 13,34
Rx
Ozzion: tabl. dojelitowe 20 mg - 56 szt. u
50%(1)
7,01
100% 12,45
Rx
Ozzion: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. u
(1)
50%
6,23
100% 25,29
Rx
Ozzion: tabl. dojelitowe 40 mg - 56 szt. u
50%(1) 12,65
Pantoprazole (1) W: Dawka 20 mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i powy¿ej: leczenie
choroby refluksowej (refluksu ¿o³¹dkowo-prze³ykowego) z objawami. D³ugotrwa³e
leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia prze³yku. Doroœli: zapobieganie owrzodzeniom ¿o³¹dka i dwunastnicy wywo³anym przez stosowanie nieselektywnych NLPZ u pacjentów z grup ryzyka, wymagaj¹cych d³ugotrwa³ego leczenia
NLPZ. Dawka 40 mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i powy¿ej: refluksowe zapalenie prze³yku. Doroœli: eradykacja zaka¿enia Helicobacter pylori (H. pylori) w po³¹czeniu z odpowiednim leczeniem antybiotykami u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ zwi¹zan¹ z
wspó³istniej¹cym zaka¿eniem H. pylori. Choroba wrzodowa ¿o³¹dka i dwunastnicy.
Zespó³ Zollingera i Ellisona i inne stany zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. Zentiva

Ozzion: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. u

Rx

100% 11,38
R(1)
7,67
100% 21,95
Rx (1)
Pabi-Dexamethason: tabl. 1 mg - 20 szt.
R
11,33
100% 62,83
Rx (1)
Pabi-Dexamethason: tabl. 4 mg - 20 szt.
R
13,22
100% 119,89
Rx (1)
Pabi-Dexamethason: tabl. 8 mg - 20 szt.
R
20,68
100% 284,38
Rx (1)
Pabi-Dexamethason: tabl. 20 mg - 20 szt.
R
36,34
Dexamethasone (1) W: Dawka 0,5 mg oraz 1 mg. Choroby reaguj¹ce na leczenie glikokortykosteroidami. Pomocniczo w kontroli obrzêku mózgu. Dawka 4 mg
oraz 8 mg. Choroby neurologiczne. Obrzêk mózgu (wy³¹cznie z objawami zwiêkszonego ciœnienia wewn¹trzczaszkowego potwierdzonego badaniem przy u¿yciu
tomografii komputerowej) wywo³any guzem mózgu, interwencj¹ neurochirurgiczn¹,
ropniem mózgu. W leczeniu skojarzonym zapalenia mózgu i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Choroby p³uc i dróg oddechowych. Zaostrzenie objawów astmy w przypadkach, w których w³aœciwe jest u¿ycie kortykosteroidów doustnych
(ang. OCS). Krup. W fazie aktywnej sarkoidozy. Choroby dermatologiczne. Pocz¹tkowy etap leczenia rozleg³ych, ciê¿kich, ostrych chorób skóry wra¿liwych na
dzia³anie glikokortykosteroidów, np. erytrodermia (z³uszczaj¹ce zapalenie skóry),
pêcherzyca zwyk³a, egzema. Zaburzenia autoimmunologiczne i choroby reumatyczne. Pocz¹tkowy etap leczenia chorób autoimmunologicznych, takich jak
uk³adowy toczeñ rumieniowaty. Fazy aktywne uk³adowych zapaleñ naczyñ, takich
jak guzkowe zapalenie têtnic (czas trwania terapii powinien byæ ograniczony do
dwóch tygodni w przypadkach wspó³towarzysz¹cego pozytywnego wyniku badania
serologicznego wirusowego zapalenia w¹troby typu B). Ciê¿ki postêpuj¹cy przebieg
aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów np. szybko postêpuj¹ce destrukcyjne formy choroby i/lub objawy pozastawowe. Ciê¿ki uk³adowy przebieg m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów (choroba Stilla). Choroby hematologiczne. Idiopatyczna plamica ma³op³ytkowa u doros³ych. Choroby zakaŸne. Ciê¿kie
choroby zakaŸne wy³¹cznie w po³¹czeniu z terapi¹ przeciwinfekcyjn¹. Choroby onkologiczne. Opieka paliatywna w chorobach nowotworowych. Profilaktyka i leczenie wymiotów wywo³anych przez cytostatyki, chemioterapiê emetogenn¹ wraz z innymi lekami przeciwwymiotnymi. Leczenie objawowego szpiczaka mnogiego, ostrej
bia³aczki limfoblastycznej, ostrej bia³aczki limfocytowej, choroby Hodgkina i ch³oniaka nieziarniczego, w po³¹czeniu z innymi lekami. Inne choroby. Profilaktyka i leczenie wymiotów pooperacyjnych, w ramach terapii przeciwwymiotnej. Dawka 20 mg.
Choroby dermatologiczne. Pêcherzyca zwyk³a. Zaburzenia autoimmunologi-

Pabi-Dexamethason: tabl. 0,5 mg - 20 szt. (blister)

Rx

Pabi-Naproxen: tabl. 250 mg - 50 szt.
Pabi-Naproxen: tabl. 500 mg - 20 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Naproxen

Paclitaxel-Ebewe:
- 1 fiol. 5 ml u
Paclitaxel-Ebewe:
- 1 fiol. 16,7 ml u
Paclitaxel-Ebewe:
14,96 - 1 fiol. 25 ml u
9,93 Paclitaxel-Ebewe:
bezp³. - 1 fiol. 50 ml u

S(2)
100% 29,16
Oziclide MR: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 60 mg - 60 szt. Rx R(1) 19,10
S(2)
bezp³.
Gliclazide (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 75+
W: Cukrzyca insulinoniezale¿na (typ 2) u doros³ych, kiedy leczenie dietetyczne i wysi³ek fizyczny oraz zmniejszenie mc. nie wystarczaj¹ do utrzymania prawid³owego
stê¿enia glukozy we krwi.
Ranbaxy

Ozurdex: implant 700 µg - 1 szt. u

Hodgkina i ch³oniaka nieziarniczego, w po³¹czeniu z innymi lekami. WP: Nowotwory z³oœliwe - leczenie wspomagaj¹ce - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
ChPL; nowotwory z³oœliwe - premedykacja - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
Adamed
ChPL

X
X
Adamed

inf. [konc. do przyg. roztw.] 6 mg/ml Rx 100%
(1)

niczym jako alternatywê do przed³u¿onego podawania leczenia skojarzonego
antracyklin¹ i cyklofosfamidem (AC). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania jako leczenie wstêpne raka piersi w stadium miejscowo zaawansowanym lub z
przerzutami, zarówno w skojarzeniu z antracyklinami u pacjentek, u których mo¿na
zastosowaæ leczenie antracyklinami, jak w skojarzeniu z trastuzumabem u pacjentek ze zwiêkszon¹ ekspresj¹ receptora HER-2 (receptor ludzkiego naskórkowego
czynnika wzrostu 2) na poziomie 3+ oznaczonym metoda immunohistochemiczn¹,
u których leczenie antracyklin¹ nie jest odpowiednie. Produkt leczniczy jest wskazany w monoterapii raka piersi z przerzutami u pacjentek, u których standardowe leczenie antracyklinami okaza³o sie nieskuteczne lub u pacjentek, które nie kwalifikuj¹
siê do tego rodzaju leczenia. Zaawansowany niedrobnokomórkowy rak p³uca:
paklitaksel w leczeniu skojarzonym z cis-platyna jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka p³uc (NDRP) u pacjentów, którzy nie kwalifikuj¹ sie do zabiegu chirurgicznego daj¹cego szansê na wyleczenie i/lub do radioterapii. Miêsak
Kaposiego w przebiegu AIDS: paklitaksel wskazany jest w leczeniu pacjentów z
zaawansowanym miêsakiem Kaposiego (MK) w przebiegu AIDS, u których uprzednie leczenie liposomalnymi postaciami antracyklin okaza³o sie nieskuteczne. OgraAccord Healthcare
niczone dane potwierdzaj¹ skutecznoœæ leku w tym wskazaniu.

34,02
B
bezp³.
inf. [konc. do przyg. roztw.] 6 mg/ml Rx 100% 113,40
B(1)
bezp³.
inf. [konc. do przyg. roztw.] 6 mg/ml Rx 100% 153,09
B(1)
bezp³.
inf. [konc. do przyg. roztw.] 6 mg/ml Rx 100% 340,20
Rx 100% 11,57
B(1)
bezp³. Padolten: tabl. powl. 37,5/325 mg - 10 szt. u
Rx 100% 20,51
Padolten: tabl. powl. 37,5/325 mg - 20 szt. u
Paclitaxel (1) Chemioterapia ICD-10: C.47.
W: Rak jajnika. Paklitaksel jest wskazany w leczeniu skojarzonym z cisplatyn¹ w
100%
7,82
chemioterapii 1-go rzutu u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika lub resztkoRx 30%(1) 2,35
wym nowotworem (>1 cm), po wczeœniejszej laparotomii. Paklitaksel jest wskazany Padolten: tabl. powl. 37,5/325 mg - 30 szt. u
B(2)
w chemioterapii 2-go rzutu w leczeniu raka jajnika z przerzutami, gdy standardowe
bezp³.
leczenie schematami zawieraj¹cymi platynê okaza³o siê nieskuteczne. Rak piersi.
100% 15,01
W leczeniu adjuwantowym paklitaksel jest wskazany u pacjentów z przerzutami do
(1)
Rx 30%
4,50
wêz³ów ch³onnych po terapii antracyklin¹ i cyklofosfamidem (AC). Leczenie adju- Padolten: tabl. powl. 37,5/325 mg - 60 szt. u
wantowe paklitakselem nale¿y uwa¿aæ za alternatywê dla przed³u¿onej terapii AC.
B(2)
bezp³.
Paklitaksel jest wskazany do pocz¹tkowego leczenia miejscowego zaawansowane100% 21,77
go raka piersi lub raka piersi z przerzutami, zarówno w skojarzeniu z antracyklin¹ u
pacjentów, u których mo¿na zastosowaæ leczenie antracyklin¹ lub w skojarzeniu z Padolten: tabl. powl. 37,5/325 mg - 90 szt. u
Rx 30%(1) 6,53
trastuzumabem u pacjentów ze zwiêkszon¹ ekspresj¹ receptora HER-2 na poziomB(2)
bezp³.
ie 3+ oznaczonym metod¹ immunohistochemiczn¹, u których leczenie antracyklin¹
nie jest odpowiednie. W monoterapii, paklitaksel jest wskazana w leczeniu raka pier- Tramadol hydrochloride + Paracetamol (1) W: Tabl. s¹ wskazane w objawosi z przerzutami u pacjentów, u których standardowe leczenie schematami zawiera- wym leczeniu bólu o umiarkowanym i du¿ym nasileniu. Stosowanie skojarzenia traj¹cymi antracyklinê okaza³o siê nieskuteczne lub jest nieodpowiednie. madolu/paracetamolu nale¿y ograniczyæ do pacjentów, u których leczenie umiarkoZaawansowany niedrobnokomórkowy rak p³uca. Paklitaksel w leczeniu skojarzo- wanego do silnego bólu wymaga zastosowania tramadolu w skojarzeniu z paracetaTeva Pharmaceuticals Polska
nym z cisplatyn¹ jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka p³uca (ang. molem. (2) Nowotwory z³oœliwe
NSCLC) u pacjentów, którzy nie kwalifikuj¹ siê do zabiegu chirurgicznego daj¹cego  Palexia retard: tabl. o przed³. uwalnianiu 50 mg
Rx-w 100% 75,00
potencjaln¹ szansê na wyleczenie i/lub do radioterapii. Miêsak Kaposi’ego w przebiegu AIDS. Paklitaksel jest wskazany w leczeniu zaawansowanego miêsaka Kapo- - 30 szt. ±
100% 113,29
si’ego (ang. KS) w przebiegu AIDS u pacjentów, u których wczeœniejsze leczenie  Palexia retard: tabl. o przed³. uwalnianiu 50 mg
Rx-w (1)
antracyklin¹ liposomaln¹ okaza³o siê nieskuteczne. Ograniczona iloœæ danych po- - 60 szt. ±
B
11,55
twierdza skutecznoœæ produktu leczniczego w tym wskazaniu. Podsumowanie istotnych badañ - szczegó³y patrz ChPL.
Ebewe Pharma GmbH  Palexia retard: tabl. o przed³. uwalnianiu 100 mg
Rx-w 100% 145,80
- 30 szt. ±
Paclitaxel Kabi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 6 mg/ml Rx 100% 26,65
 Palexia retard: tabl. o przed³. uwalnianiu 100 mg Rx-w 100% 217,76
- 1 fiol. 5 ml u
B(1)
bezp³.
- 60 szt. ±
B(1)
14,28
Paclitaxel Kabi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 6 mg/ml Rx 100% 52,96
100% 320,39

Palexia
retard:
tabl.
o
przed³.
uwalnianiu
150
mg
(1)
- 1 fiol. 16,7 ml u
Rx-w (1)
B
bezp³.
- 60 szt. ±
B
15,17
Paclitaxel Kabi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 6 mg/ml Rx 100% 70,76
100% 406,96

Palexia
retard:
tabl.
o
przed³.
uwalnianiu
200
mg
(1)
- 1 fiol. 25 ml u
Rx-w (1)
B
bezp³.
- 60 szt. ±
B
bezp³.
Paclitaxel Kabi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 6 mg/ml Rx 100% 141,75
 Palexia retard: tabl. o przed³. uwalnianiu 250 mg Rx-w 100% 479,87
- 1 fiol. 50 ml u
B(1)
bezp³.
- 60 szt. ±
B(1)
bezp³.
Paclitaxel Kabi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 6 mg/ml Rx 100%
X Tapentadol hydrochloride (1) Przewlek³y ból o du¿ym nasileniu w przebiegu
- 1 fiol. 100 ml u
chorób nowotworowych - u doros³ych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedPaclitaxel (1) Chemioterapia ICD-10: C.47.
niej kontroli bólu po zastosowaniu morfiny o zmodyfikowanym lub przed³u¿onym
W: Rak jajnika: w leczeniu 1-go rzutu, produkt jest wskazany w skojarzeniu z cisplat- uwalnianiu lub u których nie jest tolerowana
yn¹ w leczeniu chorych z zaawansowanym rakiem jajnika lub resztkowym nowotwo- W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia bólu przewlek³ego o du¿ym nasilerem (>1 cm) po wczeœniejszej laparotomii. W leczeniu 2-go rzutu, produkt jest niu u osób doros³ych, który mo¿e byæ w³aœciwie opanowany jedynie po zastosowawskazany w leczeniu raka jajnika z przerzutami, w przypadkach, w których leczenie niu opioidowych leków przeciwbólowych.
STADA Poland Sp. z o.o.
standardowe oparte na schematach zawieraj¹cych platynê okaza³o siê nieskutecz100% 14,81
ne. Rak piersi: leki jest wskazany w leczeniu uzupe³niaj¹cym (adjuwantowym) raka
piersi z przerzutami do wêz³ów ch³onnych, u chorych po standardowej terapii antrac- Palgotal: tabl. powl. 75 mg+ 650 mg - 30 szt. u
Rx 30%(1) 4,44
yklin¹ i cyklofosfamidem (AC). Leczenie uzupe³niaj¹ce produktem powinno byæ rozB(2)
bezp³.
patrywane jako alternatywa do przed³u¿onej terapii AC. Produkt jest wskazany w
pocz¹tkowym leczeniu miejscowo zaawansowanych lub przerzutowych postaci ra- Tramadol hydrochloride + Paracetamol (1) W: Produkt leczniczy jest wskaka piersi albo w skojarzeniu z antracyklin¹ u pacjentów, u których mo¿na stosowaæ zany do objawowego leczenia umiarkowanego do ciê¿kiego bólu u osób doros³ych i
antracyklinê, albo w skojarzeniu z trastuzumabem u pacjentów ze zwiêkszona eks- m³odzie¿y, powy¿ej 12 lat. Stosowanie produktu leczniczego powinno byæ ograniczpresja receptora HER-2 (receptorów ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2) one do pacjentów, u których umiarkowany do ciê¿kiego ból wymaga skojarzonego
Zentiva
na poziomie 3+, oznaczanym w badaniu immunohistochemicznym i u których stoso- zastosowania tramadolu i paracetamolu. (2) Nowotwory z³oœliwe
wanie antracyklin jest niewskazane. W monoterapii produktem jest wskazany w lePalifren
long:
inj.
[zaw.
o
przed³.
uwalnianiu]
50
mg
Rx
100%
czeniu raka piersi z przerzutami u pacjentów, u których leczenie antracyklina nie
X
przynios³o rezultatów lub u pacjentów, którzy nie mog¹ zostaæ poddani standardo- - 1 amp.-strzyk.
wemu leczeniu antracyklin¹. Zaawansowany niedrobnokomórkowy rak p³uca: pro- Palifren long: inj. [zaw. o przed³. uwalnianiu] 75 mg
Rx
100%
X
dukt w skojarzeniu z cisplatyn¹, jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego - 2 amp.-strzyk.
raka p³uca (NDRP) u chorych, którzy nie kwalifikuj¹ siê do leczenia operacyjnego
Palifren
long:
inj.
[zaw.
o
przed³.
uwalnianiu]
100
mg
Rx 100%
daj¹cego szanse na wyleczenie i/lub do radioterapii. Miêsak Kaposi’ego u chorych z
X
zespo³em nabytego niedoboru odpornoœci (AIDS): produkt jest wskazany do leczen- - 3 amp.-strzyk.
ia pacjentów z zaawansowanym miêsakiem Kaposi’ego zwi¹zanym z AIDS, u który- Palifren long: inj. [zaw. o przed³. uwalnianiu] 150 mg
Rx 100%
X
ch wstêpna terapia antracyklinami liposomalnymi okaza³a sie nieskuteczna. - 4 amp.-strzyk.
Wskazanie to poparte jest ograniczonymi danymi na temat skutecznoœci. Podsumo- Paliperidone
Adamed
wanie odpowiednich badañ - szczegó³y patrz ChPL.
Fresenius Kabi
100% 210,22
100% 15,31 Pamifos®: inf. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 30 mg
Paclitaxelum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Lz (1)
Rx R(1)
7,49
6 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u
B
bezp³. - 2 fiol. + 2 rozp. szk³o u
S(2)
bezp³.
100%
51,03
Paclitaxelum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Lz (1)
100% 210,22
6 mg/ml - 1 fiol. 16,7 ml u
B
bezp³. Pamifos®: inf. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 60 mg
Rx R(1)
7,49
100% 76,55 - 1 fiol.+ rozp. u
Paclitaxelum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Lz (1)
S(2)
bezp³.
6 mg/ml - 1 fiol. 25 ml u
B
bezp³.
100% 308,90
100% 153,09 Pamifos®: inf. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 90 mg
Paclitaxelum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Lz (1)
Rx R(1)
3,20
6 mg/ml - 1 fiol. 50 ml u
B
bezp³. - 1 fiol.+ rozp. u
S(2)
bezp³.
100%
272,16
Paclitaxelum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Pamidronate disodium (1) Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworoLz (1)
6 mg/ml - 1 fiol. 100 ml u
B
bezp³. wych (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie stanów zwi¹zanych ze zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ osteoklastów: przerzPaclitaxel (1) Chemioterapia ICD-10: C.47.
W: Rak jajnika: w chemioterapii pierwszego rzutu raka jajnika, paklitaksel jest utów nowotworowych do koœci (z przewag¹ procesów litycznych) i szpiczaka mnowskazany w leczeniu skojarzonym z cis-platyn¹ lub karboplatyn¹ pacjentek z za- giego, hiperkalcemii w przebiegu chorób nowotworowych, choroby Pageta koœci.
Vipharm
awansowanym rakiem jajnika lub resztkowym nowotworem (>1 cm), po wczeœniejszej laparotomii. W chemioterapii drugiego rzutu raka jajnika, paklitaksel jest
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LEKsykon - Receptariusz

Pamig

Pamigen: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u
Pamigen: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
Donepezil hydrochloride

Pamisol: inf. [konc. do przyg. roztw.] 3 mg/ml
- 1 fiol. 10 ml u
Pamisol: inf. [konc. do przyg. roztw.] 6 mg/ml
- 1 fiol. 10 ml u
Pamisol: inf. [konc. do przyg. roztw.] 9 mg/ml
- 1 fiol. 10 ml u

Rx 100%
Rx 100%

19,76 Pantoprazol Krka: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. u
37,54 Pantoprazol Krka: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. u
Mylan Ireland Limited Pantoprazole

Pantopraz®: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. u
Pantopraz®: tabl. dojelitowe 20 mg - 56 szt. u

Rx 100%

X Pantoprazole

Biofarm

Rx 100%

X Pantoprazole

Biofarm

Pantopraz® 40 mg: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. u Rx 100%

Pfizer

Pantopraz® Bio: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. u

100% 12,27
50%(1)
6,14
Pantoprazole (1) W: Doroœli i m³odzie¿ od 12 lat: refluksowe zapalenie prze³yku.
Doroœli: eradykacja Helicobacter pylori w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami
u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ zwi¹zan¹ z zaka¿eniem Helicobacter pylori,
owrzodzenie ¿o³¹dka i dwunastnicy, zespó³ Zollingera-Ellisona i inne stany chorobowe zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
Viatris

Rx

100%
6,96
50%(1)
3,80
100% 13,47
Rx
Panprazox: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. u
(1)
50%
7,14
Pantoprazole (1) W: Dawka 20 mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i powy¿ej: objawowe
postaci choroby refluksowej prze³yku, d³ugotrwa³e leczenie i zapobieganiu nawrotom refluksowego zapalenia prze³yku. Doroœli: zapobieganiu owrzodzeniom ¿o³¹dka
i dwunastnicy wywo³anym stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy zwiêkszonego ryzyka, wymagaj¹cych d³ugotrwa³ego stosowania NLPZ. Dawka 40 mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i powy¿ej: refluksowe zapalenie prze³yku. Doroœli: eradykacja Helicobacter pylori w po³¹czeniu z antybiotykoterapi¹ u pacjentów z wrzodem trawiennym zwi¹zanym z Helicobacter pylori.; choroba wrzodowa ¿o³¹dka i dwunastnicy; zespó³ Zollingera-Ellisona i inne stany chorobowe zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.
Polpharma
WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.

Rx

Pantogen 40: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. u

Rx 100%

Pantoprazole

Mylan Ireland Limited

X

100%
6,23
50%(1)
3,12
100% 12,00
Pantoprazole Bluefish: tabl. dojelitowe 40 mg
Rx
(1)
- 28 szt. u
50%
6,00
Pantoprazole (1) W: Dawka 20 mg. Leczenie ³agodnej postaci choroby refluksowej i zwi¹zanych z ni¹ objawów (jak zgaga, zarzucanie treœci ¿o³¹dkowej, ból podczas prze³ykania); d³ugotrwa³e leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia prze³yku; zapobieganie owrzodzeniom ¿o³¹dka i dwunastnicy wywo³anym
przez nieselektywne NLPZ u pacjentów z grupy zwiêkszonego ryzyka, u których konieczne jest d³ugotrwa³e leczenie NLPZ. Dawka 40 mg. £agodzenie objawów i krótkotrwa³e leczenie chorób przewodu pokarmowego wymagaj¹cych zmniejszenia wydzielania kwasu solnego, takich jak: choroba wrzodowa dwunastnicy; choroba
wrzodowa ¿o³¹dka; umiarkowane i ciê¿kie refluksowe zapalenie prze³yku; eradykacja Helicobacter pylori w skojarzeniu z antybiotykiem u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ ¿o³¹dka lub dwunastnicy; zespó³ Zollingera-Ellisona i inne stany chorobowe
zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
Bluefish Pharma

Pantoprazole Bluefish: tabl. dojelitowe 20 mg
- 28 szt. u

Rx

100%
6,34
50%(1)
3,18
100% 11,21
Pantoprazole Genoptim: tabl. dojelitowe 20 mg
Rx
- 56 szt. u
50%(1)
5,61
100% 12,23
Pantoprazole Genoptim: tabl. dojelitowe 40 mg
Rx
- 28 szt. u
50%(1)
6,12
100% 21,03
Pantoprazole Genoptim: tabl. dojelitowe 40 mg
Rx
(1)
- 56 szt. u
50%
10,52
Pantoprazole (1) W: Dawka 20 mg. Doroœli i m³odzie¿ w wieku 12 lat i powy¿ej: objawowa postaæ choroby refluksowej prze³yku; d³ugotrwa³e leczenie i zapobieganie
nawrotom refluksowego za palenia prze³yku. Doroœli: zapobieganie owrzodzeniom
¿o³¹dka i dwunastnicy wywo³anym stosowaniem nieselektywnych NLPZ u pacjentów z grupy zwiêkszonego ryzyka, wymagaj¹cych d³ugotrwa³ego stosowania NLPZ.
Dawka 40 mg. Osoby doros³e i m³odzie¿ w wieku od 12 lat: refluksowe zapalenie
prze³yku. Osoby doros³e: eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z
odpowiedni¹ antybiotykoterapi¹ u pacjentów z wrzodami zwi¹zanymi z H. pylori.
Wrzody ¿o³¹dka i dwunastnicy. Zespó³ Zollingera-Ellisona i inne stany chorobowe
wynikaj¹ce z nadmiernego wydzielania. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u
dzieci poni¿ej 2 r¿.
Synoptis Pharma

Pantoprazole Genoptim: tabl. dojelitowe 20 mg
- 28 szt. u

Rx

X
7,85
Biofarm

100%
9,73
50%(1)
6,57
100% 13,43
Rx
(1)
50%
7,10
100% 19,00
Rx
Panzol: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. u
50%(1) 12,67
Pantoprazole (1) W: Dawka 20 mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i powy¿ej. Objawowa
postaæ choroby refluksowej prze³yku. D³ugotrwa³e leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia prze³yku. Doroœli. Zapobieganie owrzodzeniom ¿o³¹dka
i dwunastnicy wywo³anym stosowaniem nieselektywnych NLPZ u pacjentów z grupy
zwiêkszonego ryzyka, wymagaj¹cych d³ugotrwa³ego stosowania NLPZ. Dawka 40
mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i powy¿ej. Refluksowe zapalenie prze³yku. Doroœli. Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami u
pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ wywo³an¹ przez H. pylori. Choroba wrzodowa ¿o³¹dka i/lub dwunastnicy. Zespó³ Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe
zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
Apotex Inc.

Papaverinum hydrochloricum WZF: inj. [roztw.]
20 mg/ml - 10 amp. 2 ml u

Rx

Rx 100%

Papaverine hydrochloride

Paracetamol B. Braun: inf. [roztw.] 10 mg/ml
- 10 but. 100 ml
Paracetamol B. Braun: inf. [roztw.] 10 mg/ml
- 10 but. 50 ml
Paracetamol

19,65

Polfa Warszawa

Rx 100%

78,35

Rx 100%

69,85

B. Braun Melsungen

100%

18,70
9,58
S(2)
bezp³.
100% 35,98
Rx 30%(1) 17,74
Paxtin 40: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Paroxetine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie: epizodu du¿ej depresji, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, zaburzenia lêkowego z napadami lêku, z agorafobi¹ lub bez agorafobii, fobii spo³ecznej,
zaburzenia lêkowego uogólnionego, zaburzenia stresowego pourazowego.

Rx 30%(1)

Sandoz GmbH

100% 162,10
Rx-w (1)
R
3,20
100% 616,81
Rx-w (1)
R
3,20
100% 162,10
Rx-w (1)
R
3,20
100% 616,81
Rx-w (1)
R
3,20
Fentanyl (1) Ból przebijaj¹cy u doros³ych pacjentów z chorob¹ nowotworow¹, którzy w ramach leczenia przewlek³ego bólu nowotworowego poddawani s¹ opioidowej
terapii podtrzymuj¹cej, a u których istniej¹ udokumentowane przeciwwskazania do
stosowania innych krótkotrwale dzia³aj¹cych opioidów lub stwierdzono nieskutecznoœæ tych leków WP: Ból przebijaj¹cy u dzieci z chorob¹ nowotworow¹, które w ramach leczenia przewlek³ego bólu nowotworowego poddawane s¹ opioidowej terapii
podtrzymuj¹cej, a u których istniej¹ udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale dzia³aj¹cych opioidów lub stwierdzono nieskutecznoœæ
tych leków
W: Stosowanie produktu jest wskazane przy kontroli bólu przebijaj¹cego (ang. BTP)
u doros³ych, u których stosuje siê podtrzymuj¹ce leczenie opioidami w przewlek³ym
bólu nowotworowym. Ból przebijaj¹cy jest przejœciowym nasileniem bólu, które wystêpuje na tle kontrolowanego w inny sposób bólu przewlek³ego. Pacjenci otrzymuj¹cy leczenie podtrzymuj¹ce opioidami to pacjenci, którzy przyjmuj¹ doustnie
przynajmniej 60 mg morfiny/dobê, fentanyl przezskórnie w dawce przynajmniej 25
µg/h, przynajmniej 30 mg oksykodonu/dobê, doustnie przynajmniej 8 mg hydromorfonu/dobê lub równowa¿n¹ dawkê innego opioidu przez tydz. lub d³u¿ej. Molteni

¢ PecFent: aerozol do nosa 100 µg/dawkê
- 1 but. 1,55 ml ±
¢ PecFent: aerozol do nosa 100 µg/dawkê
- 4 but. 1,55 ml ±
¢ PecFent: aerozol do nosa 400 µg/dawkê
- 1 but. 1,55 ml ±
¢ PecFent: aerozol do nosa 400 µg/dawkê
- 4 but. 1,55 ml ±

Paracetamol

Paramax-Cod: tabl. 30 mg+ 500 mg - 10 szt. u

Rx 100%

inf. [roztw.] 10 mg/ml - 1 fiol. 50 ml
inf. [roztw.] 10 mg/ml - 1 fiol. 100 ml
inf. [roztw.] 10 mg/ml - 10 fiol. 50 ml
inf. [roztw.] 10 mg/ml

Paracetamol + Codeine phosphate

Parcotram:
Parcotram:
Parcotram:
Parcotram:

tabl. powl. 37,5/325 mg - 6 szt. u
tabl. powl. 37,5/325 mg - 10 szt. u
tabl. powl. 37,5/325 mg - 30 szt. u
tabl. powl. 37,5/325 mg - 60 szt. u

Rx
Rx
Rx
Rx

Tramadol hydrochloride + Paracetamol

100%
100%
100%
100%

12,20

Lupin (Europe) Ltd.

Lz

100%

18,36
9,24
S(2)
bezp³.
100% 35,30
Rx 30%(1) 17,06
Parogen : tabl. powl. 20 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³.
Paroxetine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie: epizodu du¿ej depresji, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, zespo³u lêku napadowego z lub bez agorafobii, zespo³u lêku spo³ecznego/ fobii spo³ecznej, zespo³u lêku uogólnionego, zespo³u stresu pourazowego. Mylan Ireland Limited

Parogen : tabl. powl. 20 mg - 30 szt.

Rx 30%(1)

100%

Pedea: inj. [roztw.] 5 mg/ml - 4 amp. 2 ml

Ibuprofen
8,45
Pegasys: inj. [roztw.] 0,135 mg/0,5 ml - 1 zest.
10,98
Pegasys: inj. [roztw.] 0,18 mg/0,5 ml - 1 zest.
22,78
29,18 Pegasys: inj. [roztw.] 90 µg/0,5 ml

100% 66,34
B(1)
bezp³.
100% 165,85
Lz (1)
B
bezp³.
Paricalcitol (1) Program lekowy: leczenie wtórnej nadczynnoœci przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
W: Produkt leczniczy jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu wtórnej nadczynnoœci przytarczyc u pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek, poddawanych hemodializie.
Fresenius Medical Care

Paricalcitol Fresenius: inj. [roztw.] 2 µg/ml
- 5 fiol. 1 ml
Paricalcitol Fresenius: inj. [roztw.] 5 µg/ml
- 5 fiol. 1 ml

12,80
3,84
S(2)
bezp³.
100% 24,20
Rx 30%(1) 7,26
Paroxetine Aurovitas: tabl. powl. 20 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³.
Paroxetine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie: ciê¿kiego epizodu depresji, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, zaburzenia lêkowego z napadami lêku z agorafobi¹ lub bez agorafobii, fobii spo³ecznej,
zaburzenia lêkowego uogólnionego, zaburzenia stresowego pourazowego. Aurovitas

Rx 30%(1)

Paroxetine Vitama: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.

PegIntron®: inj. [prosz.+ rozp.] 50 µg/0,5 ml
- 1 wstrzyk. pó³aut. u
PegIntron®: inj. [prosz.+ rozp.] 80 µg/0,5 ml
- 1 wstrzyk. pó³aut. u
PegIntron®: inj. [prosz.+ rozp.] 100 µg/0,5 ml
Rx 100% 12,13 - 1 wstrzyk. pó³aut. u
Vitama S. A. PegIntron®: inj. [prosz.+ rozp.] 120 µg/0,5 ml
100% 13,03 - 1 wstrzyk. pó³aut. u
Rx 30%(1) 3,91 PegIntron®: inj. [prosz.+ rozp.] 150 µg/0,5 ml
- 1 wstrzyk. pó³aut. u
S(2)

Paroxinor: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.

15,00
21,40

Pierre Fabre Medicament

OTC 100%

10,41
Polpharma

Lz 100% 2233,98
Orphan Europe – Recordati Group

Rx-z 100%
Rx-z 100%

X
X
100% 365,74
Rx-z B(1) bezp³.
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml (+ ig³a)
B(2)
bezp³.
100% 561,53
Pegasys: inj. [roztw.] 135 µg/0,5 ml
(1)
Rx-z B
bezp³.
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
B(2)
bezp³.
100% 743,39
Pegasys: inj. [roztw.] 180 µg/0,5 ml
Rx-z B(1) bezp³.
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
B(2)
bezp³.
Peginterferon alfa-2a (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B
(2) Chemioterapia ICD-10: C.79.a.; C.79.b.
W: Przewlek³e WZW typu B. Produkt jest wskazany w leczeniu przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu B (pwzw B) z obecnoœci¹ antygenu otoczki wirusa
zapalenia w¹troby typu B (ang. HBeAg) i bez, u doros³ych pacjentów ze skompensowan¹ chorob¹ w¹troby, z oznakami replikacji wirusowej i z podwy¿szon¹ aktywnoœci¹ AlAT lub z potwierdzonym histologicznie zapaleniem i/lub w³óknieniem
w¹troby. Produkt jest wskazany w leczeniu pwzw B z obecnoœci¹ antygenu otoczki
wirusa zapalenia w¹troby typu B (HBe-Ag) u dzieci i m³odzie¿y w wieku 3 lata i starszych, bez marskoœci w¹troby, z dowodami replikacji wirusowej oraz utrzymuj¹cym
siê zwiêkszeniem aktywnoœci AlAT w surowicy. W zakresie decyzji o rozpoczêciu leczenia u dzieci i m³odzie¿y, szczegó³y patrz ChPL. Przewlek³e WZW typu C. Produkt
jest wskazany w po³¹czeniu z innymi produktami leczniczymi w leczeniu przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu C (pwzw C) u pacjentów z wyrównan¹ chorob¹ w¹troby. Dane dotycz¹ce skutecznoœci leczenia WZW typu C dla ró¿nych
genotypów HCV, szczegó³y patrz ChPL. Produkt w skojarzeniu z rybawiryn¹ wskazany jest w leczeniu dzieci w wieku 5 lat i starszych oraz m³odzie¿y, chorych na
pwzw C, wczeœniej nieleczonych i ze stwierdzonym HCV RNA. Podejmuj¹c decyzjê
o wdro¿eniu leczenia skojarzonego u dzieci, nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e leczenie to
mo¿e powodowaæ zahamowanie wzrostu. Nie ma pewnoœci, czy jest to proces odwracalny. Decyzjê o rozpoczêciu leczenia nale¿y podejmowaæ w ka¿dym przypadku
indywidualnie.
Roche

Paroxetine Aurovitas: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.

Paroxetine

Rx 100%
Rx 100%

Prep. z³o¿.

Vitabalans

X
Pfizer

Rx 100% 48,00
Rx 100% 13,35 Pecto Drill®: syrop 5 g/100 ml - 1 but. 200 ml
Rx 100% 118,13 Pecto Drill®: tabl. do ssania 750 mg - 20 szt.
Rx 100% 147,33 Carbocysteine
Pectosol: konc. do sporz. roztw. doust. - 1 but. 40 g
Fresenius Kabi

Paracetamol Kabi:
Paracetamol Kabi:
6,79 Paracetamol Kabi:
3,63 Paracetamol Kabi:
- 10 fiol. 100 ml

100%
Rx
Panrazol: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. u
50%(1)
100% 12,89
Rx
Panrazol: tabl. dojelitowe 20 mg - 56 szt. u
50%(1)
6,56
100% 13,25
Rx
Panrazol: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. u
50%(1)
6,92
Pantoprazole (1) W: Dawka 20 mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i starsza. Leczenie
objawów choroby refluksowej prze³yku. D³ugotrwa³e leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia prze³yku. Doroœli. Zapobieganie wystêpowaniu owrzodzeñ przewodu pokarmowego wywo³anych stosowaniem nieselektywnych NLPZ u
pacjentów z grupy ryzyka, którzy wymagaj¹ sta³ego leczenia za pomoc¹ NLPZ.
Dawka 40 mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i starsza. Refluksowe zapalenie prze³yku.
Doroœli. Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami u pacjentów zaka¿onych H. pylori, z towarzysz¹cym owrzodzeniem.
Choroba wrzodowa ¿o³¹dka i dwunastnicy. Zespó³ Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
Actavis Group PTC ehf.

Rx 100%

Rx 100%

9,98
15,20 Paxtin 20: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.

X

100%
5,84 Pantoprazole
Rx
Pamyl 20 mg: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. u
50%(1)
2,92 Panzol: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. u
Pantoprazole (1) W: Doroœli i m³odzie¿ od 12 lat. Leczenie objawów choroby refluksowej prze³yku. D³ugotrwa³e leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia
prze³yku. Doroœli. Zapobieganie owrzodzeniom ¿o³¹dka i dwunastnicy indukowanym Panzol: tabl. dojelitowe 20 mg - 56 szt. u
przez nieselektywne NLPZ u pacjentów z grup ryzyka, wymagaj¹cych ci¹g³ego podawania tych leków. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. Viatris

Panprazox: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

X tPaxlovid: tabl. powl. 150 mg+ 100 mg
X - 10 szt.+ 20 szt.
Krka Ritonavir

Rx 100%

Pamidronic acid

Pamyl 40 mg: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

bezp³.
Interferon alfa-2a
Paroxetine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie: epizodu ciê¿kiej depresji, zaburzeñ obsesyjno-kompulsyjnych (nerwicy natrêctw), zaburzenia lêkowego z napadami lêku z agorafobi¹ lub bez agorafobii,
fobii spo³ecznej, zaburzeñ lêkowych uogólnionych, zaburzenia stresowego pourazowego.
Orion Corporation

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Merck Sharp & Dohme

LEKsykon - Receptariusz

100%

21,79
6,54
S(2)
bezp³.
Clopidogrel (1) Mia¿d¿yca objawowa naczyñ wieñcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj¹cymi leki (do 12 miesiêcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom,
Stan po zawale miêœnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesiêcy stosowania, Stan po zawale miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni
stosowania (2) Pacjenci 75+
W: Profilaktyka powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy. Klopidogrel wskazany jest u:
doros³ych pacjentów z zawa³em miêœnia sercowego (od kilku dni do mniej ni¿ 35
dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej ni¿ 6 m-cy) oraz z rozpoznan¹
chorob¹ têtnic obwodowych; doros³ych pacjentów z ostrym zespo³em wieñcowym:
bez uniesienia odcinka ST (niestabilna d³awica piersiowa lub zawa³ miêœnia sercowego bez za³amka Q), w tym pacjentów, którym wszczepia siê stent w czasie zabiegu
przezskórnej angioplastyki wieñcowej, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym
(ang. ASA); z ostrym zawa³em miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w
skojarzeniu z ASA, u pacjentów leczonych zachowawczo kwalifikuj¹cych siê do leczenia trombolitycznego. Profilaktyka powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy i zakrzepowo-zatorowych w migotaniu przedsionków. U doros³ych pacjentów z
migotaniem przedsionków i przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka powik³añ naczyniowych, u których leczenie antagonistami wit. K nie mo¿e byæ zastosowane, a
ryzyko krwawienia jest niewielkie, klopidogrel w skojarzeniu z ASA stosuje siê w celu profilaktyki powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy i powik³añ zakrzepowo-zatorowych, w tym udaru. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz ChPL. S Lab

Pegorel: tabl. powl. 75 mg - 28 szt.

tPelgraz: inj. [roztw.] 6 mg/0,6 ml - 1 amp.-strzyk.

Rx 30%(1)

Rx-z

100% 1360,80
B(1)
bezp³.

Pegfilgrastim (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.10.
W: Skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenie czêstoœci wystêpowania gor¹czki neutropenicznej u doros³ych pacjentów leczonych chemioterapi¹ cytotoksyczn¹ z powodu choroby nowotworowej (z wyj¹tkiem przewlek³ej bia³aczki szpikowej
Accord Healthcare
i zespo³ów mielodysplastycznych).

tPelmeg®: inj. (roztw.) 6 mg - 1 amp.-strzyk. 0,6 ml

Rx-z 100%

Pegfilgrastim

Pemetrexed Fresenius Kabi: inf. [prosz. do przyg.
konc. roztw.] 500 mg - 1 fiol. u

Rx-z 100%

i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowX ania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odporZentiva
noœci - profilaktyka

Pemetrexed (1) Chemioterapia ICD-10: C.49.
W: Z³oœliwy miêdzyb³oniak op³ucnej: produkt w skojarzeniu z cisplatyn¹ jest
wskazany do stosowania u pacjentów z nieoperacyjnym z³oœliwym miêdzyb³oniakiem op³ucnej, nieleczonych wczeœniej chemioterapi¹. Niedrobnokomórkowy rak
p³uca: produkt w skojarzeniu z cisplatyn¹ jest wskazany jako leczenie pierwszego
rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa. Lek w monoterapii jest wskazany do stosowania jako leczenie
podtrzymuj¹ce u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym
stopniu p³askonab³onkowa, u których nie nast¹pi³a progresja choroby bezpoœrednio
po zakoñczeniu chemioterapii opartej na pochodnych platyny. Produkt leczniczy
monoterapii jest wskazany do stosowania jako leczenie drugiego rzutu u pacjentów
z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca w stadium miejscowo zaawansowanym lub z
przerzutami, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa.

Rx-z

Pemetrexed

Pemetrexed Fresenius Kabi: inf. [konc. do przyg.
roztw.] 25 mg/ml - 1 fiol. 40 ml u
Pemetrexed Fresenius Kabi: inf. [konc. do przyg.
roztw.] 25 mg/ml - 1 fiol. 4 ml u
Pemetrexed Fresenius Kabi: inf. [prosz. do przyg.
konc. roztw.] 100 mg - 1 fiol. u

Rx 100%

Glyceryl trinitrate + Pentaerithrityl tetranitrate

Rx-z
Rx-z
Rx-z
Rx-z
Rx-z

100%
B(1)
100%
B(1)
100%
B(1)
100%
B(1)
100%
B(1)

679,27
bezp³.
1359,67
bezp³.
134,95
bezp³.
294,84
bezp³.
1576,26
bezp³.

Rx-z 100% 2948,40

X Pemetrexed (1) Chemioterapia ICD-10: C.49.

13,25
Galena

Pentaglobin®: inf. do¿. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 10 ml Rx 100%
Pentaglobin®: inf. do¿. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 50 ml Rx 100%
Pentaglobin®: inf. do¿. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 100 ml Rx 100%

X
X
X

Immunoglobulin human

Biotest Pharma GmbH

Pentasa®: granulat o przed³. uwalnianiu 1 g - 50 sasz.

Rx R(1)

Pentasa®: granulat o przed³. uwalnianiu 2 g - 60 sasz.

Rx

Pentasa®: granulat o przed³. uwalnianiu 4 g - 30 sasz.

Rx

Pentasa®: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 100 szt.

Rx

Pentasa®: tabl. o przed³. uwalnianiu 1 g - 60 szt.

Rx

Mesalazine (1) Choroba Leœniowskiego-Crohna, Wrzodziej¹ce
grubego (2) Pacjenci 75+

100% 150,40
75,11
S(2)
bezp³.
100% 346,66
R(1) 165,94
S(2)
bezp³.
100% 347,80
R(1) 167,08
S(2)
bezp³.
100% 148,33
R(1)
73,04
S(2)
bezp³.
100% 174,61
R(1)
84,26
S(2)
bezp³.
zapalenie jelita

Cinfa Biotech S.L. W: Z³oœliwy miêdzyb³oniak op³ucnej. Produkt leczniczy w skojarzeniu z cisplatyn¹ W: Leczenie ³agodnej i umiarkowanej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita gruFerring
jest przeznaczony do stosowania u nieleczonych wczeœniej chemioterapi¹ pacjent- bego. Choroba Crohn’a.

Pemetrexed Alvogen: inf. do¿. [konc. do przyg. roztw.] Rx-z 100%
100 mg - 1 fiol. 10 ml u
Pemetrexed Alvogen: inf. do¿. [konc. do przyg. roztw.] Rx-z 100%
500 mg - 1 fiol. 25 ml u
Pemetrexed Fresenius Kabi: inf. [konc. do przyg.
roztw.] 25 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u

Pentaerythritol compositum: tabl. 20/0,5 mg
- 20 szt. u

Fresenius Kabi Oncology

Pemetrexed Sandoz: inf. [konc. do przyg. roztw.]
25 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u
Pemetrexed Sandoz: inf. [konc. do przyg. roztw.]
25 mg/ml - 1 fiol. 40 ml u
Pemetrexed Sandoz: inf. [konc. do przyg. roztw.]
25 mg/ml - 1 fiol. 4 ml u
Pemetrexed Sandoz: inf. [prosz. do przyg. konc. do
przyg. roztw.] 100 mg - 1 fiol. 10 ml u
Pemetrexed Sandoz: inf. [prosz. do przyg. konc. do
przyg. roztw.] 500 mg - 1 fiol. 50 ml u
Pemetrexed Sandoz: inf. [prosz. do przyg. konc. do
przyg. roztw.] 1000 mg - 1 fiol. 100 ml u

100% 136,08
ów z nieoperacyjnym z³oœliwym miêdzyb³oniakiem op³ucnej. Niedrobnokomórkowy
B(1)
bezp³. rak p³uca. Produkt leczniczy w skojarzeniu z cisplatyn¹ wskazany jest, jako leczenie
pierwszego
rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca w stadium
100% 680,40
Pemetreksed SUN: inf. [prosz. do przyg. konc. do
miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w przewa¿aRx-z (1)
przyg. roztw.] 500 mg - 1 fiol. prosz. u
B
bezp³. j¹cym stopniu p³askonab³onkowa. Lek w monoterapii jest wskazany do stosowania
jako leczenie podtrzymuj¹ce u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca w
Pemetrexed (1) Chemioterapia ICD-10: C.49.
W: Z³oœliwy miêdzyb³oniak op³ucnej. Pemetreksed w skojarzeniu z cisplatyn¹ jest stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w przeprzeznaczony do stosowania u nieleczonych wczeœniej chemioterapi¹ pacjentów, z wa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa, u których nie nast¹pi³a progresja choroby
nieoperacyjnym z³oœliwym miêdzyb³oniakiem op³ucnej. Niedrobnokomórkowy rak bezpoœrednio po zakoñczeniu chemioterapii opartej na pochodnych platyny. Prop³uca. Pemetreksed w skojarzeniu z cisplatyn¹ wskazany jest jako leczenie pierw- dukt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania jako leczenie drugiego
szego wyboru pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, w stadium miej- rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca w stadium miejscowo zascowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym awansowanym lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³astopniu p³askonab³onkowa. Pemetreksed w monoterapii jest wskazany do stosowa- skonab³onkowa. Dawka 25 mg/ml: ten produkt leczniczy jest przeznaczony do
Sandoz GmbH
nia jako leczenie podtrzymuj¹ce u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³u- stosowania wy³¹cznie u osób doros³ych.
ca, w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w Pemetrexed Zentiva: inf. [prosz. do przyg. konc. do
Rx-z 100%
przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa, u których nie nast¹pi³a progresja choroX
by bezpoœrednio po zakoñczeniu chemioterapii, opartej na pochodnych platyny. Pe- przyg. roztw.] 100 mg - 1 fiol. prosz. u
metreksed w monoterapii jest wskazany do stosowania jako leczenie drugiego Pemetrexed Zentiva: inf. [prosz. do przyg. konc. do
Rx-z 100%
X
wyboru pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, w stadium miejscowo za- przyg. roztw.] 500 mg - 1 fiol. prosz. u
awansowanym lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu Pemetrexed
Zentiva
p³askonab³onkowa.
Sun Pharmaceutical
Rx 100%
Pemidal: tabl. 2 mg - 30 szt.
9,63
100% 680,35
Pemetrexed Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Rx-z (1)
Rx 100% 14,20
Pemidal: tabl. 3 mg - 30 szt.
25 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u
B
bezp³.
Rx 100% 18,51
Pemidal: tabl. 4 mg - 30 szt.
100% 1360,68
Pemetrexed Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Glimepiride
Adamed
Rx-z (1)
25 mg/ml - 1 fiol. 40 ml u
B
bezp³.
100% 28,49
100% 136,07
Pemetrexed Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Rx-z (1)
Rx R(1)
Penester®: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
5,49
25 mg/ml - 1 fiol. 4 ml u
B
bezp³.
S(2)
bezp³.
Pemetrexed Accord: inf. [prosz. do przyg. konc. do Rx-z 100%
X
100% 78,19
przyg. roztw.] 100 mg - 1 fiol. u
Rx R(1)
Penester®: tabl. powl. 5 mg - 90 szt.
9,60
Pemetrexed Accord: inf. [prosz. do przyg. konc. do Rx-z 100%
X
przyg. roztw.] 500 mg - 1 fiol. u
S(2)
bezp³.
Finasteride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
Pemetrexed Accord: inf. [prosz. do przyg. konc. do Rx-z 100%
X
W: Finasteryd jest wskazany do stosowania w leczeniu ³agodnego rozrostu gruczo³u
przyg. roztw.] 1000 mg - 1 fiol. u
krokowego (ang. BPH) w celu: z³agodzenia objawów; zmniejszenia ryzyka ostrego
Pemetrexed (1) Chemioterapia ICD-10: C.49.
W: Z³oœliwy miêdzyb³oniak op³ucnej. Produkt leczniczy w skojarzeniu z cisplat- zatrzymania moczu; zmniejszenia ryzyka koniecznoœci przeprowadzenia przezcewyn¹ jest przeznaczony do stosowania u nieleczonych wczeœniej chemioterapi¹ kowej resekcji gruczo³u krokowego (ang. TURP) i/lub prostatektomii; zmniejszenia
pacjentów z nieoperacyjnym z³oœliwym miêdzyb³oniakiem op³ucnej. Niedrob- powiêkszonego gruczo³u krokowego, usprawnienia przep³ywu moczu oraz zmniejnokomórkowy rak p³uca. Produkt leczniczy w skojarzeniu z cisplatyn¹ wskaza- szenia objawów zwi¹zanych z rozrostem gruczo³u krokowego. Produkt jest przeny jest, jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym znaczony wy³¹cznie do leczenia mê¿czyzn z rozrostem gruczo³u krokowego.Zentiva
rakiem p³uca w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa. Lek w monote- Penicillinum crystallisatum TZF: inj. dom./do¿.
Rx 100%
3,55
rapii jest wskazany do stosowania jako leczenie podtrzymuj¹ce u pacjentów z [prosz. do przyg. roztw.] 1 mln j.m. - 1 fiol.
niedrobnokomórkowym rakiem p³uca w stadium miejscowo zaawansowanym
Penicillinum
crystallisatum
TZF:
inj.
dom./do¿.
lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonaRx 100%
6,09
b³onkowa, u których nie nast¹pi³a progresja choroby bezpoœrednio po zakoñc- [prosz. do przyg. roztw.] 3 mln j.m. - 1 fiol.
zeniu chemioterapii opartej na pochodnych platyny. Produkt leczniczy w Penicillinum crystallisatum TZF: inj. dom./do¿.
Rx 100%
8,53
monoterapii jest wskazany do stosowania jako leczenie drugiego rzutu u pac- [prosz. do przyg. roztw.] 5 mln j.m. - 1 fiol.
jentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca w stadium miejscowo zaawans- Benzylpenicillin potassium
Polfa Tarchomin SA
owanym lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu
p³askonab³onkowa.
Accord Healthcare Penicillinum procainicum L TZF: inj. dom. [prosz.
Rx 100%
7,07

Pemetreksed SUN: inf. [prosz. do przyg. konc. do
przyg. roztw.] 100 mg - 1 fiol. prosz. u
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Pegor

do przyg. zaw.] 1,2 mln j.m. - 1 fiol. 20 ml
X Penicillinum procainicum L TZF: inj. dom. [prosz.
do przyg. zaw.] 2,4 mln j.m. - 1 fiol. 20 ml
X Benzylpenicillin procaine

Alvogen

100% 680,35
B(1)
bezp³.
100% 1360,68
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 136,07
Rx-z (1)
B
bezp³.

Rx-z

Rx-z 100%

X

Pentasa®: czopki 1 g - 14 szt.

Rx 100%

Pentaxim®: inj. dom. [prosz.+ zaw.]
- 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 ig³y

Rx 100% 127,00

85,72
100% 162,90
(1)
Rx R
Pentasa®: czopki 1 g - 28 szt.
88,56
S(2)
bezp³.
100% 87,82
Pentasa®: zaw. doodbytnicza 1 g/100 ml - 7 but. 100 ml Rx (1)
R
55,20
Mesalazine (1) Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego (2) Pacjenci 75+
W: Czopki. Leczenie wrzodziej¹cego zapalenia odbytnicy. Zaw. doodbytnicza. Leczenie wrzodziej¹cego zapalenia esicy i odbytnicy.
Ferring

Combined vaccine

Sanofi Pasteur

Pentohexal® retard 600: tabl. o przed³. uwalnianiu
600 mg - 30 szt.

Rx 100%

Pentoxifylline

Perazin 25: tabl. 25 mg - 20 szt. u

Rx

Perazin 25: tabl. 25 mg - 30 szt. u

Rx

Perazin 25: tabl. 25 mg - 50 szt. u

Rx

Perazin 50: tabl. 50 mg - 30 szt. u

Rx

Perazin 100: tabl. 100 mg - 30 szt. u

Rx

Perazin 200: tabl. 200 mg - 30 szt. u

Rx

100%
B(1)
100%
100%
B(1)
100%
B(1)
100%
B(1)
100%
B(1)

2,78
1,00
5,30
4,45
bezp³.
5,32
bezp³.
10,61
bezp³.
20,20
bezp³.

Perazine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
W: Ró¿ne postacie schizofrenii oraz ostre zaburzenia psychotyczne (tak¿e katatoniczne) z towarzysz¹cymi objawami pobudzenia psychoruchowego, manii i urojeñ.
Hasco-Lek SA

Pergoveris: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw. do
wstrzk.] 150 j.m. (r-hFSH)+ 75 j.m.(r-hLH)
- 1 fiol. 3 ml+ amp. rozp.

Rx-z 100% 384,80

Follitropin alfa + Lutropin alfa

Merck

Rx 100%
Rx 100%

Perindanor: tabl. 4 mg - 30 szt.
Perindanor: tabl. 8 mg - 30 szt.
Perindopril tert-butyloamine

Perindopril tosylate + Amlodipine

Perindopril Teva: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
Perindopril Teva: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.

Rx 100%

17,39

Rx 100%

17,39

Rx 100%

28,92

Rx 100%

28,92

Teva Pharmaceuticals Polska

Rx 100%
Rx 100%

Perindopril tosylate

Peritol: tabl. 4 mg - 20 szt. u

X
X

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Perindopril + Amlodipine Teva Pharmaceuticals:
tabl. 5/5 mg - 30 szt.
Perindopril + Amlodipine Teva Pharmaceuticals:
tabl. 5/10 mg - 30 szt.
Perindopril + Amlodipine Teva Pharmaceuticals:
tabl. 10/5 mg - 30 szt.
Rx 100%
9,97
Perindopril + Amlodipine Teva Pharmaceuticals:
Polfa Tarchomin SA tabl. 10/10 mg - 30 szt.

100% 25,57
Rx
Penlac: tabl. powl. 1 g - 14 szt.
50%(1) 12,99
100% 34,79
Rx
Penlac: tabl. powl. 1 g - 20 szt.
50%(1) 17,40
Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Amoksycylina z kwasem klawulanowym
wskazana jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych:
ostre bakteryjne zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha
œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane);
pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe
zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich szczególnie zapalenie tkanki
³¹cznej, uk¹szenia przez zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia koœci i stawów, w szczególnoœci zapalenie koœci

32,22

Sandoz GmbH

15,00
27,00
Teva B.V.

Rx 100%

Cyproheptadine hydrochloride

tPerjeta: inj. [konc. do przyg. roztw.] 420 mg - 1 fiol. Rx-z

23,28
Egis

100% 11566,80
B(1)
bezp³.

Pertuzumab (1) Program lekowy: leczenie raka piersi
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z trastuzumabem i
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Perli

chemioterapi¹ w: leczeniu neoadjuwantowym doros³ych pacjentów chorych na
HER2-dodatniego raka piersi, miejscowo zaawansowanego, zapalnego lub we
wczesnym stadium z wysokim ryzykiem wznowy; leczeniu adjuwantowym doros³ych pacjentów chorych na HER2-dodatniego raka piersi we wczesnym stadium z
wysokim ryzykiem wznowy. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z trastuzumabem i docetakselem u doros³ych pacjentów chorych na
HER2-dodatniego raka piersi z przerzutami lub z nieresekcyjn¹ wznow¹ miejscow¹,
którzy nie byli leczeni wczeœniej za pomoc¹ terapii przeciw-HER2 lub chemioterapii
choroby przerzutowej.
Roche

Perlid: lakier do paznokci leczniczy 50 mg/ml
- 1 but. 2,5 ml
Perlid: lakier do paznokci leczniczy 50 mg/ml
- 1 but. 5 ml

Rx 100%
Rx 100%

Amorolfine

54,37

Pilocarpine hydrochloride (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Jaskra z otwartym k¹tem. Jaskra z w¹skim k¹tem.

Pimafucin®: globulki dopochwowe 100 mg - 3 szt.
Pimafucin®: globulki dopochwowe 100 mg - 6 szt.
Natamycin

Pimafucin®: krem 20 mg/g - 1 tuba 30 g
66,03 Natamycin

Pimafucort®: krem (10 mg+ 10 mg+ 3500 j.m.)/g
- 1 tuba 15 g
65,63 Pimafucort®: maœæ (10 mg+ 10 mg+ 3500 j.m.)/g
- 1 tuba 15 g

Polpharma

Perlinganit®:

inf. do¿. [roztw.] 10 mg/10 ml
- 10 amp. 10 ml u

Lz 100%

Glyceryl trinitrate

Permetryna Scabinol: ¿el 40 mg/g - 1 tuba 40 g

Merus Labs

Rx 100%

Permethrin

59,00

Mercapharm

Pernazinum®: tabl. 25 mg - 20 szt. u
Pernazinum®: tabl. 25 mg - 60 szt. u
Pernazinum®: tabl. 100 mg - 30 szt. u

100%
B(1)
100%
Rx (1)
B
100%
Rx (1)
B

Rx

3,36
1,58
6,60
1,26
12,96
2,28

Perazine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
W: Perazyna jest lekiem przeciwpsychotycznym stosowanym w leczeniu ostrej i
przewlek³ej schizofrenii;ostrych zaburzeñ psychotycznych z urojeniami, lêkami,
omamami, utrat¹ poczucia osobowoœci, katatonii, mani oraz pobudzenia psychomotorycznego.
Labor

Petinimid®: kaps. 250 mg - 100 szt. u

Rx

100%
R(1)

61,26
3,20

Ethosuximide (1) Padaczka
W: Pierwotnie uogólniona padaczka z typowymi i nietypowymi napadami nieœwiadoG.L. Pharma Poland
moœci.

Pevaryl®: krem 10 mg/g - 1 tuba 30 g

Rx 100%

Econazole nitrate

Pevazol®: krem 10 mg/g - 1 tuba 20 g
Pevisone®: krem (10 mg+ 1,1 mg)/g - 1 tuba 15 g

Rx 100%

Pharmalgen Hymenoptera Venoms : inj. podsk.
[prosz.+ rozp.] - 1 zest. 4 fiol. z prosz.+ 4 fiol. z rozp.
Pharmalgen Hymenoptera Venoms : inj. podsk.
[prosz.+ rozp.] - 4 fiol. (+ rozp.)
Phenazolinum: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 10 amp. ±

Janssen-Cilag

Rx 100% 1297,30
Alk-Abello A/S

Rx 100%

Antazoline

31,19

Polfa Warszawa

Phenyl-Free® 1: prosz. do przyg. zaw. od¿ywczej
2093 kJ/100 g - 1 op. 454 g

Œ¯

100% 145,44
R(1)
3,20

Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
W: Preparat przeznaczony do postêpowania dietetycznego w fenyloketonurii i hiperfenyloalaninemii u niemowl¹t i ma³ych dzieci.
Mead Johnson Nutrition (Poland)

Phenyl Free® 2: prosz. do przyg. zaw. od¿ywczej
1717 kJ/100 g - 1 puszka 454 g

Œ¯

Phenyl
2 HP: prosz. do przyg. zaw. od¿ywczej
1633 kJ/100 g - 1 puszka 454 g

100% 198,81
Œ¯ (1)
R
3,20

Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
W: Do regulacji diety dla dzieci i doros³ych z wrodzonym nieprawid³owym metabolizmem fenyloalaniny, w tym z fenyloketonuri¹.
Mead Johnson Nutrition (Poland)

Phenytoinum WZF: tabl. 100 mg - 60 szt. u

100%
Rx R(1)
S(2)

15,11
3,20
bezp³.

Phenytoin (1) Padaczka (2) Pacjenci 75+
W: Padaczka (napady uogólnione, napady czêœciowe z³o¿one). Zapobieganie napadom padaczkowym po operacjach neurochirurgicznych i urazach g³owy. Nerwoból nerwu trójdzielnego - tylko w przypadku, gdy karbamazepina okaza³a siê
nieskuteczna lub w przypadku nadwra¿liwoœci (nietolerancji) na karbamazepinê.
Polfa Warszawa

0,2 - (IR): tabl. powl. 0,2 mg - 28 szt.

Rx 100%

Moxonidine

Physiotens® 0,2: tabl. powl. 0,2 mg - 28 szt.
Physiotens® 0,4: tabl. powl. 0,4 mg - 28 szt.

47,00

Pharmapoint

Rx 100%
Rx 100%

Moxonidine

48,54
70,33

Mylan Healthcare

100% 18,34
30%(1)
5,62
(1) Cukrzyca wymagaj¹ca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowañ
igie³ na rok dla jednego pacjenta
Artsana S.p.A.

PIC Insupen Orginal 0,25x5 mm (31G): ig³y
- 100 szt.

WM

100% 18,34
30%(1)
5,62
(1) Cukrzyca wymagaj¹ca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowañ
igie³ na rok dla jednego pacjenta
Artsana S.p.A.

PIC Insupen Orginal 0,30x8 mm (30G): ig³y
- 100 szt.

WM

Polfa Warszawa

Rx 100%
Rx 100%

25,87
41,58

LEO Pharma

Rx 100%

31,66

LEO Pharma

Pioglitazone Bioton: tabl. 15 mg - 28 szt.
Pioglitazone Bioton: tabl. 45 mg - 28 szt.

czyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: o jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego pochodzenia mia¿d¿ycowego (z chorob¹ niedokrwienn¹ serca lub udarem mózgu, lub z chorob¹ naczyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i co najmniej jednym czynnikiem ryzyka dla choroby sercowo-naczyniowej. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzycowej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone
na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii; jawna cukrzycowa nefropatia k³êbuszkowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka dla choroby sercowo-naczyniowej; jawna niecukrzycowa nefropatia
k³êbuszkowa, w której bia³komocz wynosi co najmniej 3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna po ostrym zawale miêœnia sercowego:
zmniejszenie umieralnoœci u pacjentów z klinicznymi objawami niewydolnoœci serca
po ostrej fazie zawa³u miêœnia sercowego. Produkt leczniczy nale¿y w³¹czyæ do leczenia po up³ywie 48 h od ostrej fazy zawa³u. WP: Przewlek³a choroba nerek inna
ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach
innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Delfarma

Rx 100%

30,40

Rx 100%

30,40 Piramil 5 mg - (IR): tabl. 5 mg - 30 szt. u

LEO Pharma

100%
7,86
Rx (1)
Pinexet: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u
R
5,37
100% 50,35
Rx (2)
Pinexet: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u
R
8,01
100% 95,14
Rx
Pinexet: tabl. powl. 200 mg - 60 szt. u
R(2)
7,27
100% 138,11
Rx (2)
Pinexet: tabl. powl. 300 mg - 60 szt. u
R
6,30
Quetiapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zaburzenia
psychiczne inne ni¿ wymienione w ChPL u pacjentów z otêpieniem (2) Choroba
afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania: w leczeniu schizofrenii, w leczeniu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych, w tym: epizodów maniakalnych o
umiarkowanym lub ciê¿kim nasileniu w przebiegu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych; epizodów depresyjnych ciê¿kich w przebiegu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych; zapobiegania nawrotom epizodów maniakalnych lub epizodów
depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi, którzy reagowPolpharma
ali na wczeœniejsze leczenie kwetiapin¹.

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

29,90
39,90
45,90
Bioton

100%

10,49
6,40
S(2)
bezp³.
100% 10,49
Rx R(1)
Piramil 5 mg - (IR): tabl. 5 mg - 30 szt. u
6,40
S(2)
bezp³.
100% 16,11
Rx R(1) 12,80
Piramil 10 mg - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 15,38
Rx R(1) 12,80
Piramil 10 mg - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Ramipril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Zapobieganie chorobom uk³adu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie zachorowalnoœci i umieralnoœci z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego pochodzenia mia¿d¿ycowego (z chorob¹ niedokrwienn¹ serca lub udarem
mózgu, lub z chorob¹ naczyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i co najmniej
jednym czynnikiem ryzyka dla choroby sercowo-naczyniowej. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzycowej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii, jawna cukrzycowa nefropatia k³êbuszkowa
stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka dla choroby sercowo-naczyniowej, jawna niecukrzycowa nefropatia k³êbuszkowa, w której bia³komocz wynosi co najmniej 3 g/dobê. Leczenie objawowej
niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna po ostrym zawale miêœnia sercowego:
zmniejszenie umieralnoœci u pacjentów z klinicznymi objawami niewydolnoœci serca
po ostrej fazie zawa³u miêœnia sercowego. Produkt leczniczy nale¿y w³¹czyæ do leczenia po up³ywie 48 h od ostrej fazy zawa³u. WP: Przewlek³a choroba nerek inna
ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach
innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Inpharm

Rx R(1)

100% 14175,00
Rx-z
B(1)
bezp³.
714,42
Pirfenidone Sandoz: tabl. powl. 267 mg - 63 szt. u Rx-z 100%
100% 14175,00 NOWOŒÆ
B(1)
bezp³.
Rx-z
tPiqray: tabl. powl. 150 mg - 56 szt. u
B(1)
bezp³.
2857,68
Pirfenidone Sandoz: tabl. powl. 267 mg - 252 szt. u Rx-z 100%
(1)
100% 14175,00 NOWOŒÆ
B
bezp³.
Rx-z
tPiqray: tabl. powl. 200 mg - 28 szt. u
B(1)
bezp³.
100% 2857,68
Pirfenidone
Sandoz:
tabl.
powl.
801
mg
84
szt.
u
Rx-z
Alpelisib (1) Program lekowy: leczenie raka piersi
NOWOŒÆ
B(1)
bezp³.
W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z fulwestrantem w leczeniu kobiet po menopauzie oraz mê¿czyzn z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym Pirfenidone (1) Program lekowy: leczenie idiopatycznego w³óknienia p³uc
rakiem piersi wykazuj¹cym ekspresjê receptora hormonalnego (HR-dodatnim) i nie- W: Pirfenidon jest wskazany w leczeniu ³agodnej do umiarkowanej postaci idiopatySandoz GmbH
wykazuj¹cym ekspresji ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 cznego w³óknienia p³uc (ang. IPF) u osób doros³ych.
(HER2-ujemnym) oraz mutacj¹ PIK3CA, w przypadku stwierdzenia progresji choro- Pirolam®: roztw. na skórê 10 mg/ml - 1 but. 30 ml
OTC 100% 26,27
by w trakcie lub po leczeniu hormonalnym stosowanym w monoterapii.
OTC 100% 21,47
Novartis Europharm Limited Pirolam®: zaw. na skórê 10 mg/g - 1 tuba 20 g
OTC 100% 20,49
Rx 100% 32,66 Pirolam®: ¿el 10 mg/g - 1 tuba 20 g
Piracetam Espefa: tabl. powl. 800 mg - 60 szt. u
Polpharma
Rx 100% 48,89 Ciclopirox olamine
Piracetam Espefa: tabl. powl. 1200 mg - 60 szt. u

100% 138,12 Piracetam
R(1)
3,20 Piramil 1,25 mg: tabl. 1,25 mg - 30 szt. u

Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
W: Do regulacji diety dla dzieci i doros³ych z wrodzonym nieprawid³owym metabolizmem fenyloalaniny, w tym z fenyloketonuri¹.
Mead Johnson Nutrition (Poland)

Free®

S(2)

18,52
5,56
bezp³.

tPiqray: tabl. powl. 50 mg+ 200 mg
33,00 - 56 tabl. (28 tabl. 50 mg +28 tabl. 200 mg) u

Rx 100% 1297,30

Allergen extracts

100%

Rx 30%(1)

32,50 Pioglitazone

Chema-Elektromet

Econazole nitrate + Triamcinolone

Hydrocortisone + Neomycin + Natamycin

38,90 Pioglitazone Bioton: tabl. 30 mg - 28 szt.

Janssen-Cilag

Rx 100%

Econazole nitrate

Physiotens®

Pilocarpinum WZF 2%: krople do oczu [roztw.]
20 mg/ml - 2 but. 5 ml u

Espefa

Rx 100%

8,57
100%
6,50
Rx R(1)
Piramil 2,5 mg: tabl. 2,5 mg - 30 szt. u
4,42
S(2)
bezp³.
100% 10,89
Rx R(1)
Piramil 5 mg: tabl. 5 mg - 30 szt. u
6,74
S(2)
bezp³.
100% 19,29
Rx R(1) 11,95
Piramil 10 mg: tabl. 10 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Rx 100% 12,49
Piramil 10 mg: tabl. 10 mg - 60 szt. u
Ramipril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Zapobieganie chorobom uk³adu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie zachorowalnoœci i umieralnoœci z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego pochodzenia mia¿d¿ycowego (z chorob¹ niedokrwienn¹ serca lub udarem
mózgu, lub z chorob¹ naczyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i co najmniej
jednym czynnikiem ryzyka dla choroby sercowo-naczyniowej. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzycowej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii; jawna cukrzycowa nefropatia k³êbuszkowa
stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka dla choroby sercowo-naczyniowej; jawna niecukrzycowa nefropatia k³êbuszkowa, w której bia³komocz wynosi co najmniej 3 g/dobê. Leczenie objawowej
niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna po ostrym zawale miêœnia sercowego:
zmniejszenie umieralnoœci u pacjentów z klinicznymi objawami niewydolnoœci serca
po ostrej fazie zawa³u miêœnia sercowego. Produkt leczniczy nale¿y w³¹czyæ do leczenia po up³ywie 48 h od ostrej fazy zawa³u. WP: Przewlek³a choroba nerek inna
ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach
Sandoz GmbH
innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+

Pirolam® Intima Vag: tabl. dopochwowa 500 mg
- 1 szt.

OTC 100%

Clotrimazole

Pirolam® Lakier: lakier do paznokci leczniczy 80 mg/g OTC 100%
- 1 but. 4 g
Ciclopirox

Pirolam® od¿ywka do paznokci z ceramidami:
od¿ywka - 1 op. 11 ml

DK 100%
DK 100%
DK 100%
DK 100%

27,78
36,45
22,32
Polpharma

Rx 100%
Rx 100%

Piroxicam

Pitamet: tabl. powl. 2 mg - 30 szt.
Pitamet: tabl. powl. 4 mg - 30 szt.

18,44
Polpharma

Prep. z³o¿.

Piroxicam Jelfa: tabl. powl. 10 mg - 20 szt.
Piroxicam Jelfa: tabl. powl. 20 mg - 20 szt.

64,30
Polpharma

Prep. z³o¿.

Pirolam® Szampon: szampon - 1 op. 60 ml
Pirolam® Szampon: szampon - 1 op. 150 ml
Pirolam® Szampon: szampon - 6 sasz. 6 ml

26,20
Polpharma

16,17
18,56

Bausch Health

Rx 100%
Rx 100%

Pitavastatin

tPixuvri®: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 29 mg - 1 fiol. Rx-z

18,14
27,20
Teva B.V.

100% 1401,24
B(1)
bezp³.

Pixantrone (1) Program lekowy: leczenie ch³oniaków z³oœliwych
W: Produkt jest wskazany do stosowania w monoterapii w leczeniu wielokrotnie nawracaj¹cego lub opornego na leczenie, agresywnego ch³oniaka nieziarniczego z komórek B (ang. NHL) u osób doros³ych. Nie udowodniono korzyœci z leczenia
piksantronem stosowanym w pi¹tej lub dalszej linii chemioterapii u pacjentów z opoLes Laboratoires Servier
100% 10,48 rnoœci¹ na ostatnio stosowane leczenie.
100% 530,58
Rx R(1)
Piramil 5 mg - (IR): tabl. 5 mg - 30 szt. u
6,40 PKU Anamix junior: prosz. [smak czekoladowy]
Œ¯ (1)
R
3,20
S(2)
bezp³. - 30 sasz. 36 g
100% 530,58
100% 15,21 PKU Anamix junior: prosz. [smak neutralny]
Œ¯
(1)
R
3,20
Rx R(1) 12,80 - 30 sasz. 36 g
Piramil 10 mg - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt. u
100% 530,58
S(2)
bezp³. PKU Anamix junior: prosz. [smak owoce leœne]
Œ¯ (1)
R
Ramipril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Zapobieganie chorobom uk³a- - 30 sasz. 36 g
3,20
du sercowo-naczyniowego: zmniejszenie zachorowalnoœci i umieralnoœci z przy-

LEKsykon - Receptariusz

PKU Anamix junior: prosz. [smak pomarañczowy]
- 30 sasz. 36 g
PKU Anamix junior: prosz. [smak waniliowy]
- 30 sasz. 36 g

100% 530,58 Plavix®: tabl. powl. 300 mg - 30 szt.
R(1)
3,20 Clopidogrel
100% 530,58
Œ¯ (1)
R
3,20 Plavocorin®: tabl. powl. 75 mg - 28 szt.

Œ¯

Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
W: Do postêpowania dietetycznego w potwierdzonej fenyloketonurii u dzieci od
ukoñczenia 1. do 10. r¿.
Nutricia

PKU Cooler 10 Yellow: p³yn 10 g - 30 toreb. 87 ml

Œ¯

100% 593,68
R(1)
3,20

Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
W: Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii.

PKU Cooler 15 Yellow: p³yn 15 g - 30 toreb. 130 ml
PKU Cooler 15 Yellow: p³yn 15 g - 30 toreb. 130 ml

Nestle

100% 884,26
Œ¯ (1)
R
3,20
Œ¯ 100%
X

Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
W: Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii.

Nestle

PKU Cooler 20 Yellow: p³yn 20 g - 30 toreb. 174 ml

Œ¯ 100%

PKU Cooler 20 Yellow: p³yn 20 g - 30 toreb. 174 ml

Œ¯

X
100% 1174,85
R(1)
3,20

Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
W: Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii.

Nestle

100% 351,52
R(1)
3,20
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów
powy¿ej 12 roku ¿ycia, u których dobowa tolerancja fenyloalaniny pozwala na zastosowanie preparatów glikomakropeptydowych
W: Fenyloketonuria u pacjentów powy¿ej 12. r¿.
Nutricia

PKU GMPro: prosz. [smak waniliowy] - 16 sasz. 33,3 g Œ¯

PKU Lophlex LQ: p³yn doust. [Citrus] - 30 wor. 125 ml Œ¯
PKU Lophlex LQ: p³yn doust. [Citrus] - 60 wor. 62,5 ml Œ¯
PKU Lophlex LQ: p³yn doust. [Berries]
- 30 wor. 125 ml

Œ¯

PKU Lophlex LQ:
- 60 wor. 62,5 ml
PKU Lophlex LQ:
- 30 wor. 125 ml
PKU Lophlex LQ:
- 60 wor. 62,5 ml
PKU Lophlex LQ:
- 30 wor. 125 ml
PKU Lophlex LQ:
- 60 wor. 62,5 ml

Œ¯

p³yn doust. [Tropical]
p³yn doust. [Tropical]

Œ¯

100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)

1016,64
3,20
1016,64
3,20
1016,64
3,20
1016,64
3,20
1016,64
3,20
1016,64
3,20
1016,64
3,20
1016,64
3,20

sanofi-aventis groupe

100%

25,88
8,65
bezp³.
Clopidogrel (1) Mia¿d¿yca objawowa naczyñ wieñcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj¹cymi leki (do 12 miesiêcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom,
Stan po zawale miêœnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesiêcy stosowania, Stan po zawale miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni
stosowania (2) Pacjenci 75+
W: Profilaktyka powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy. Klopidogrel wskazany jest: u
doros³ych pacjentów z zawa³em miêœnia sercowego (od kilku dni do mniej ni¿ 35
dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej ni¿ 6 m-cy) lub z rozpoznan¹ chorob¹ têtnic obwodowych; u doros³ych pacjentów z ostrym zespo³em wieñcowym:
bez uniesienia odcinka ST (niestabilna d³awica piersiowa lub zawa³ miêœnia sercowego bez za³amka Q), w tym pacjentów, którym wszczepia siê stent w czasie zabiegu
przezskórnej angioplastyki wieñcowej, w skojarzeniu z ASA; z ostrym zawa³em miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu z ASA, u pacjentów leczonych zachowawczo, kwalifikuj¹cych siê do leczenia trombolitycznego. Profilaktyka
powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy i zakrzepowo-zatorowych w migotaniu przedsionków. U doros³ych pacjentów z migotaniem przedsionków i co najmniej jednym
czynnikiem ryzyka powik³añ naczyniowych, u których nie mo¿na zastosowaæ leczenia antagonistami wit. K i ryzyko krwawienia jest niewielkie, klopidogrel w skojarzeniu z ASA jest wskazany w profilaktyce powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy i
powik³añ zakrzepowo-zatorowych, w tym udaru.
Sandoz GmbH

Rx 30%(1)

100% 3228,88
B(1)
bezp³.
100% 3228,88
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 3228,88
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 3228,88
Rx-z (1)
u
B
bezp³.
Peginterferon beta-1a (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
W: Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych pacjentów z rzutowo-remisyjn¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego.
Biogen

Rx-z

100%

12,72
8,02
bezp³.
100% 17,95
Rx 30%(1) 8,54
Plendil®: tabl. o przed³. uwalnianiu 10 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Felodipine (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Dusznica bolesna stabilna. (2) Pacjenci
75+
AstraZeneca

Plendil®: tabl. o przed³. uwalnianiu 5 mg - 28 szt. u

Rx 30%(1)
S(2)

Plenvu: inj. [prosz. do sporz. roztw.] - 1 zestaw
Prep. z³o¿.

Rx 100%

79,90

Norgine B.V.

Plofed® 1%: inj. do¿. [emulsja] 10 mg/ml - 5 fiol. 20 ml
Propofol

P³yn Ringera Fresenius:
- 1 but. 500 ml
P³yn Ringera Fresenius:
p³yn doust. [Orange]
Œ¯
- 1 poj. 1000 ml KabiPac
P³yn Ringera Fresenius:
p³yn doust. [Orange]
Œ¯
- 1 poj. 100 ml
P³yn Ringera Fresenius:
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
W: Do postêpowania dietetycznego w fenyloketonurii u dzieci w wieku powy¿ej 4 lat - 1 poj. 250 ml
i doros³ych, w tym kobiet ciê¿arnych.
Nutricia P³yn Ringera Fresenius:
- 1 poj. 250 ml
PKU Sphere 15 o smaku czerwonych owoców: Œ¯ 100% 1527,51
P³yn Ringera Fresenius:
proszek 15 g - 1 op. 27 g
R(1)
10,32 - 1 poj. 500 ml
Œ¯

Rx 100% 827,91

S(2)

100% 550,63 tPlegridy: inj. [roztw.] 63 µg+ 94 µg
Œ¯ (1)
PKU Gel: prosz. [smak malinowy] - 30 sasz. 24 g
R
3,20 - 2 wstrzyk. 0,5 ml u
100% 550,63 tPlegridy: inj. [roztw.] 63 µg+ 94 µg
Œ¯ (1)
PKU Gel: prosz. [smak neutralny] - 30 sasz. 24 g
R
3,20 - 2 amp.-strzyk. 0,5 ml u
100% 550,63
Œ¯
PKU Gel: prosz. [smak pomarañczowy] - 30 sasz. 24 g
tPlegridy: inj. [roztw.] 125 µg - 2 wstrzyk. 0,5 ml u
R(1)
3,20
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
Nestle tPlegridy: inj. [roztw.] 125 µg - 2 amp.-strzyk. 0,5 ml

p³yn doust. [Berries]
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PKU A

Lz 100%

-

Polfa Warszawa

100% 29,25
50%(1) 16,67
Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Lek wskazany jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne zapalenie zatok
(w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia przez zwierzêta,
ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia
koœci i stawów, szczególnie zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka
Polfarmex

Polamoklav: tabl. powl. 1 g - 14 szt. u

Rx

PolaRing: system terapeutyczny dopochwowy
(120 µg+ 15 µg)/24 h - 1 szt.
PolaRing: system terapeutyczny dopochwowy
(120 µg+ 15 µg)/24 h - 3 szt.

Rx 100%

Rx 100% 112,58

Etonogestrel + Ethinylestradiol

Polpharma

100% 21,20
Rx
tabl. 4 mg - 20 szt.
30%(1)
6,36
Triamcinolone (1) W: Choroby uk³adu endokrynnego: niewydolnoœæ kory nadnerczy pierwotna (choroba Addisona) i wtórna (lekami z wyboru s¹ hydrokortyzon i kortyzon, syntetyczne analogi mog¹ byæ stosowane z mineralokortykosteroidami); zespó³ nadnerczowo-p³ciowy (wrodzony, hiperplazja nadnerczy), leczenie stosuje siê
w celu zahamowania wirylizacji spowodowanej nadmiernym wytwarzaniem androgenu w nadnerczach, zaleca siê podawanie sodu, u niektórych chorych mo¿e byæ konieczne tak¿e podawanie mineralokortykosteroidów; hiperkalcemia zwi¹zana z chorob¹ nowotworow¹; nieropne zapalenie tarczycy. Choroby reumatyczne jako leczenie wspomagaj¹ce w stanach zaostrzenia, w chorobach takich jak: zesztywniaj¹ce
zapalenie stawów krêgos³upa; ³uszczycowe zapalenie stawów; reumatoidalne zapalenie stawów, m³odzieñcze reumatoidalne zapalenie stawów (w przypadkach nie
poddaj¹cych siê innym metodom leczenia); gor¹czka reumatyczna; ostre i podostre
zapalenie kaletki maziowej; pourazowe zapalenie koœci i stawów; zapalenie nadk³ykcia; nieswoiste ostre zapalenie pochewki œciêgna; ostre dnawe zapalenie stawów; zapalenie b³ony maziowej u pacjentów z zapaleniem koœci i stawów. Kolagenozy (w okresach zaostrzenia lub w niektórych przypadkach jako leczenie podtrzymuj¹ce): reumatyczne lub niereumatyczne zapalenie miêœnia sercowego; ostre
goœæcowe zapalenie miêœnia sercowego; toczeñ rumieniowaty uk³adowy. Choroby
skóry i b³on œluzowych: z³uszczaj¹ce zapalenie skóry; opryszczkowe pêcherzowe
zapalenie skóry; ciê¿kie ³ojotokowe zapalenie skóry; ciê¿ki rumieñ wielopostaciowy
(zespó³ Stevens-Johnsona); ziarniniak grzybiasty; pêcherzyca; ciê¿ka ³uszczyca.
Choroby alergiczne o ciê¿kim przebiegu, oporne na inne metody leczenia: ca³oroczny lub sezonowy alergiczny nie¿yt nosa oporny na inne leki; kontaktowe zapalenie
skóry; atopowe zapalenie skóry; choroba posurowicza; reakcje nadwra¿liwoœci na
leki; astma oskrzelowa. Choroby oka (ciê¿kie ostre i przewlek³e procesy alergiczne i
zapalne): zapalenie têczówki i cia³a rzêskowego; zapalenie naczyniówki i siatkówki;
rozlane zapalenie b³ony naczyniowej tylnego odcinka oka; zapalenie nerwu wzrokowego; wspó³czulne zapalenie naczyniówki; zapalenie przedniego odcinka oka; alergiczne zapalenie spojówek; zapalenie rogówki (nie zwi¹zane z zaka¿eniem wirusem opryszczki lub zaka¿eniem grzybiczym); pó³pasiec oczny; alergiczne owrzodzenie brze¿ne rogówki. Choroby uk³adu oddechowego: beryloza; zespó³ Löfflera; zach³ystowe zapalenie p³uc; objawowa sarkoidoza; piorunuj¹ca lub rozsiana gruŸlica
p³uc (z jednoczesnym leczeniem przeciwpr¹tkowym). Choroby uk³adu krwiotwórczego: niedokrwistoœæ hemolityczna nabyta (autoimmunologiczna); niedokrwistoœæ
aplastyczna wrodzona; erytroblastopenia (niedobór erytroblastów w szpiku); ma³op³ytkowoœæ wtórna u doros³ych; idiopatyczna plamica ma³op³ytkowa doros³ych. Choroby nowotworowe (jako leczenie paliatywne, ³¹cznie z odpowiednim leczeniem
przeciwnowotworowym): bia³aczki i ch³oniaki u doros³ych; ostra bia³aczka u dzieci.
Obrzêki - w celu wywo³ania diurezy lub remisji proteinurii w zespole nerczycowym,
bez uremii, typu idiopatycznego lub w przebiegu tocznia rumieniowatego. Choroby
przewodu pokarmowego (w okresach zaostrzenia; d³ugotrwa³e leczenie jest niewskazane): wrzodziej¹ce zapalenie okrê¿nicy; choroba Crohna. Choroby neurologiczne: stwardnienie rozsiane w okresach zaostrzenia. Inne: gruŸlicze zapalenie opon
mózgowych z blokiem podpajêczynówkowym lub blokiem zagra¿aj¹cym, jeœli jest
stosowany razem z w³aœciwym leczeniem przeciwgruŸliczym; w³oœnica z zajêciem
uk³adu nerwowego lub miêœnia sercowego.
Adamed

Polcortolon®:

inf. do¿. [roztw.]

Rx 100%

X

inf. do¿. [roztw.]

Rx 100%

X

inf. do¿. [roztw.]

Rx 100%

X

inf. do¿. [roztw.]

Rx 100%

X

inf. do¿. [roztw.]

Rx 100%

X

inf. do¿. [roztw.]

Rx 100%

X Cromoglicate disodium

Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów Calcium chloride + Sodium chloride + Potassium chloride Fresenius Kabi
powy¿ej 4 roku ¿ycia, u których dobowa tolerancja fenyloalaniny pozwala na zastosowanie preparatów glikomakropeptydowych
Pneumovax®23: inj. [roztw.] 0,5 ml
Rx 100% 159,00
W: Preparat bia³kozastêpczy przeznaczony do postêpowania dietetycznego w feny- - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
loketonurii. Jest odpowiedni dla pacjentów od 6 r.¿.
Nestle
Rx 100% 154,00
Pneumovax®23: inj. [roztw.] 0,5 ml - 1 fiol. 0,5 ml
100% 1527,51 Pneumococcal vaccine
PKU Sphere 15 o smaku waniliowym: proszek
MSD
Œ¯ (1)
15 g - 1 op. 27 g
R
10,32
100% 583,44
Rx-z (1)
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów Polalid: kaps. twarde 5 mg - 21 szt. u
B
bezp³.
powy¿ej 4 roku ¿ycia, u których dobowa tolerancja fenyloalaniny pozwala na zastos100% 1166,89
owanie preparatów glikomakropeptydowych
Rx-z
Polalid:
kaps.
twarde
10
mg
21
szt.
u
W: Preparat bia³kozastêpczy przeznaczony do postêpowania dietetycznego w fenyB(1)
bezp³.
loketonurii. Jest odpowiedni dla pacjentów od 6 r.¿.
Nestle
100% 1750,33
Rx-z
PKU Sphere 20 o smaku czerwonych owoców: Œ¯ 100% 2027,18 Polalid: kaps. twarde 15 mg - 21 szt. u
B(2)
bezp³.
proszek 20 g - 1 op. 35 g
R(1)
3,20
100% 2917,22
Rx-z (2)
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów Polalid: kaps. twarde 25 mg - 21 szt. u
B
bezp³.
powy¿ej 4 roku ¿ycia, u których dobowa tolerancja fenyloalaniny pozwala na zastosowanie preparatów glikomakropeptydowych
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b. (2) Chemioterapia
W: Preparat bia³kozastêpczy przeznaczony do postêpowania dietetycznego w feny- ICD-10: C.84.a.
loketonurii. Jest odpowiedni od 4 r.¿. do doros³oœci, w tym dla kobiet w ci¹¿y. Nestle W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania
w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem
100% 2027,18 mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. Produkt leczniczy
PKU Sphere 20 o smaku waniliowym: proszek
Œ¯ (1)
20 g - 1 op. 35 g
R
3,20 w terapii po³¹czonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem lub z
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów melfalanem i prednizonem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych papowy¿ej 4 roku ¿ycia, u których dobowa tolerancja fenyloalaniny pozwala na zastos- cjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do
przeszczepu. Produkt leczniczy w po³¹czeniu z deksametazonem jest wskazany do
owanie preparatów glikomakropeptydowych
W: To preparat bia³kozastêpczy przeznaczony do postêpowania dietetycznego w leczenia doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano
fenyloketonurii. Jest odpowiedni od 4 r¿. do doros³oœci, w tym dla kobiet w ci¹¿y. uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne. ProNestle dukt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z anemi¹ zale¿n¹ od przetoczeñ w przebiegu zespo³ów mielodysplastycznych o niskim
Rx 100% 11,23 lub poœrednim-1 ryzyku, zwi¹zanych z nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w postaci
Plasmalyte: inf. [roztw.] - 1 wor. 500 ml
Electrolytes
Baxter izolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub niew³aœciwe. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z rytuksymabem (przeRx 100% 97,31 ciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów
Plavix®: tabl. powl. 75 mg - 28 szt.
Rx 100% 292,26 z uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym (ang. FL) (stopnia 1-3a). Polpharma
Plavix®: tabl. powl. 75 mg - 84 szt.

40,02

Polcortolon® TC: aerozol na skórê - 1 poj. 30 ml

Rx 100%

Tetracycline + Triamcinolone

Polcrom®: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml - 2 but. 5 ml OTC 100%
Polcrom® 2%: krople do nosa 20 mg/ml - 1 op. 15 ml

24,18

Polfa Tarchomin SA

13,10

Polfa Warszawa

OTC 100%

Cromoglicate disodium

18,35

Polfa Warszawa

100%
8,16
R(1)
3,20
Rx 100% 23,20
Polfenon®: tabl. powl. 150 mg - 60 szt. u
Rx 100% 16,27
Polfenon®: tabl. powl. 300 mg - 20 szt. u
Propafenone hydrochloride (1) W: Objawowe tachyarytmie nadkomorowe:
czêstoskurcz wêz³owy, czêstoskurcz nadkomorowy u pacjentów z zespo³em Wolfa-Parkinsona-White’a (WPW), napadowe migotanie przedsionków. Zagra¿aj¹ca
¿yciu, ciê¿ka, objawowa tachyarytmia komorowa. WP: Nadkomorowe zaburzenia
rytmu serca inne ni¿ okreœlone w ChPL; nadkomorowe zaburzenia rytmu serca profilaktyka nawrotów; zaburzenia rytmu serca w zespole WPW inne ni¿ okreœlone
w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; komorowe zaburzenia rytmu serca inne ni¿ okreœlone w
ChPL - u dzieci do 18 r¿.
Polpharma

Polfenon®: tabl. powl. 150 mg - 20 szt. u

Rx

Polfergan: syrop 5 mg/5 ml - 1 op. 150 ml ±

Rx 100%

Promethazine hydrochloride

Polfilin®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
- 10 amp. 15 ml
Polfilin®: inj. [roztw.] 20 mg/ml - 5 amp. 5 ml

Rx 100%
Rx 100%

Pentoxifylline

Polfilin® prolongatum: tabl. o przed³. uwalnianiu
400 mg - 20 szt.
Polfilin® prolongatum: tabl. o przed³. uwalnianiu
400 mg - 60 szt.

Chlormidazole hydrochloride + Salicylic acid

35,64
13,55
Polpharma

Rx 100%
Rx 100%

Pentoxifylline

Polfungicid®: p³yn do stos. na skórê
(50 mg+ 10 mg)/ml - 1 op. 10 ml

29,95
Polfarmex

19,80
44,52
Polpharma

Rx 100%

15,71

Bausch Health
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LEKsykon - Receptariusz

Polhu

100% 95,88
C(1)
bezp³.
Mix-2: inj. [zaw.] 100 j.m./ml - 5 wk³. 3 ml
R(2)
4,00
S(3)
bezp³.
Insulin human/Insulin isophanic human (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca
(3) Pacjenci 75+
W: Cukrzyca wymagaj¹ca leczenia insulin¹.
Polfa Tarchomin SA

25 kg; napadów mioklonicznych u doros³ych i m³odzie¿y od 12 lat z m³odzieñcz¹ padaczk¹ miokloniczn¹; napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u do®
ros³ych i m³odzie¿y od 12 lat z idiopatyczn¹ padaczk¹ uogólnion¹. Polfa Tarchomin SA Polpril : tabl. 10 mg - 28 szt. u

100% 95,88
C(1)
bezp³.
Mix-3: inj. [zaw.] 100 j.m./ml - 5 wk³. 3 ml
R(2)
4,00
S(3)
bezp³.
Insulin human/Insulin isophanic human (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca
(3) Pacjenci 75+
W: Cukrzyca wymagaj¹ca leczenia insulin¹.
Polfa Tarchomin SA

Memantine hydrochloride

Polhumin®

Polhumin®

Rx

Rx

100% 95,88
C(1)
bezp³.
Polhumin® Mix-4: inj. [zaw.] 100 j.m./ml - 5 wk³. 3 ml Rx (2)
R
4,00
S(3)
bezp³.
Insulin human/Insulin isophanic human (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca
(3) Pacjenci 75+
W: Cukrzyca wymagaj¹ca leczenia insulin¹.
Polfa Tarchomin SA
100% 95,88
C(1)
bezp³.
Polhumin® Mix-5: inj. [zaw.] 100 j.m./ml - 5 wk³. 3 ml Rx (2)
R
4,00
S(3)
bezp³.
Insulin human/Insulin isophanic human (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca
(3) Pacjenci 75+
W: Cukrzyca wymagaj¹ca leczenia insulin¹.
Polfa Tarchomin SA
100% 95,88
C(1)
bezp³.
R(2)
4,00
S(3)
bezp³.
Insulin isophanic human (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
W: Cukrzyca wymagaj¹ca leczenia insulin¹.
Polfa Tarchomin SA

Polhumin® N: inj. [zaw.] 100 j.m./ml - 5 wk³. 3 ml

Rx

100% 95,88
C(1)
bezp³.
Rx (2)
Polhumin® R: inj. [roztw.] 100 j.m./ml - 5 wk³. 3 ml
R
4,00
S(3)
bezp³.
Insulin human (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Cukrzyca (3) Pacjenci 75+
W: Cukrzyca wymagaj¹ca leczenia insulin¹.
Polfa Tarchomin SA

Polinail: lakier do paznokci leczniczy 80 mg/g
- 1 but. 3,3 ml

Rx 100%

Ciclopirox

Polinoksid - import docelowy: inf. [roztw.] 2 mg/ml
- 1 wor. 300 ml u
Linezolid

Poliorix: inj. [roztw.] - 1 fiol. 0,5 ml
Poliomyelitis vaccines

Polio Sabin - oral: zaw. doust. 1 ml - 1 fiol. 1 ml (10
dawek)
Poliomyelitis vaccines

100%
100%
100%
100%

Memantine hydrochloride

Polopiryna® C : tabl. mus. 500 mg+ 200 mg - 10 szt.
Polopiryna® C : tabl. mus. 500 mg+ 200 mg - 18 szt.

44,61
Polpharma

OTC 100%
OTC 100%

Acetylsalicylic acid + Ascorbic acid

18,20
23,99
Polpharma

Polopiryna® Complex: prosz. do przyg. roztw. doust. OTC 100%
500 mg+ 15,58 mg+ 2 mg - 8 sasz.
Polopiryna® Complex: prosz. do przyg. roztw. doust. OTC 100%
500 mg+ 15,58 mg+ 2 mg - 12 sasz.

15,51
17,72

Acetylsalicylic acid + Phenylephrine bitartrate + Chlorphenamine ma Polpharma
leate

Polopiryna® Gard³o: pastylki twarde [smak
pomarañczowy] 8,75 mg - 16 szt.
Polopiryna® Gard³o: pastylki twarde [smak
pomarañczowy] 8,75 mg - 24 szt.

OTC 100%
OTC 100%

Flurbiprofen

Flurbiprofen

Polopiryna® MAX: tabl. dojelitowe 500 mg - 10 szt.
Polopiryna® MAX: tabl. dojelitowe 500 mg - 20 szt.

OTC 100%
OTC 100%

Polpix SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 2 mg - 28 szt. u
Polpix SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 4 mg - 28 szt. u

X

Polpix SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 8 mg - 28 szt. u

9,79
16,35
10,68
14,14
Polpharma

WMo 100%
WMo 100%

59,36

46,58
Polpharma

100% 38,81
Rx 30%(1) 21,88
S(2)
bezp³.
100% 75,07
Rx 30%(1) 41,20
S(2)
bezp³.
100% 145,55
Rx 30%(1) 77,80
S(2)
bezp³.

GSK Pharmaceuticals SA Ropinirole (1) Choroba i zespó³ Parkinsona (2) Pacjenci 75+

tPolivy: inf. do¿./inj. [prosz. do przyg. konc. roztw.] Rx-z 100% 10199,44 W: Leczenie choroby Parkinsona zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami: leczenie pocz¹tkowe w monoterapii w celu opóŸnienia wprowadzenia do leczenia lewodopy; le30 mg - 1 fiol.
B(1)
bezp³. czenie skojarzone z lewodop¹ w okresie choroby, gdy dzia³anie lewodopy wygasa
tPolivy: inf. do¿./inj. [prosz. do przyg. konc. roztw.] Rx-z 100% 47597,38 lub staje siê zmienne oraz pojawiaj¹ siê fluktuacje dzia³ania terapeutycznego (efekt
Polpharma
140 mg - 1 fiol.
B(1)
bezp³. „koñca dawki” lub fluktuacje typu „w³¹czenie-wy³¹czenie”).
Polprazol®: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 40 mg - 1 fiol. Rx 100% 20,79
Polatuzumab vedotine (1) Program lekowy: leczenie ch³oniaków z³oœliwych
W: Produkt leczniczy w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyn¹ i prednizonem (R-CHP) jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z ch³oniakiem rozlanym z du¿ych komórek B (ang. DLBCL), którzy nie byli poddani
wczeœniejszej terapii. Produkt leczniczy w skojarzeniu z bendamustyn¹ i rytuksymabem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nawrotowym/opornym ch³oniakiem rozlanym z du¿ych komórek B (DLBCL), którzy nie kwalifikuj¹ siê do
przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych.
Roche
100%

Polkepral: tabl. powl. 250 mg - 50 szt. u

Rx C(1)

Polkepral: tabl. powl. 500 mg - 50 szt. u

Rx

Polkepral: tabl. powl. 500 mg - 100 szt. u

Rx

Polkepral: tabl. powl. 750 mg - 50 szt. u

Rx

Polkepral: tabl. powl. 1000 mg - 50 szt. u

Rx

Polkepral: tabl. powl. 1000 mg - 100 szt. u

Rx

R(2)
100%
C(1)
R(2)
100%
C(1)
R(2)
100%
C(1)
R(2)
100%
C(1)
R(2)
100%
C(1)
R(2)

13,96
bezp³.
4,60
26,40
bezp³.
4,48
50,23
bezp³.
3,56
38,34
bezp³.
3,87
50,23
bezp³.
3,56
95,81
bezp³.
7,11

Omeprazole

Polpharma

100% 20,39
Rx
Polprazol®: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt.
50%(1) 14,06
100% 31,41
Polprazol® PPH: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg
Rx
- 28 szt.
50%(1) 18,75
Omeprazole (1) W: Doroœli. Leczenie owrzodzenia dwunastnicy. Zapobieganie
nawrotom owrzodzenia dwunastnicy. Leczenie owrzodzenia ¿o³¹dka. Zapobieganie
nawrotom owrzodzenia ¿o³¹dka. W skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, terapia eradykacyjna H. pylori w chorobie wrzodowej. Leczenie owrzodzeñ ¿o³¹dka i
dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ. Zapobieganie powstawaniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ u pacjentów nara¿onych na ryzyko ich wyst¹pienia. Leczenie refluksowego zapalenia prze³yku.
D³ugoterminowe leczenie podtrzymuj¹ce pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia prze³yku. Leczenie objawowej choroby refluksowej prze³yku. Leczenie zespo³u Zollingera-Ellisona. Dzieci w wieku powy¿ej 1 roku oraz o mc. ³10 kg. Leczenie refluksowego zapalenia prze³yku. Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaœnej treœci ¿o³¹dkowej w chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ w wieku
powy¿ej 4 lat. W skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy
wywo³anego przez H. pylori. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej
2 r¿.
Polpharma

Polprazol® Max: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg
- 14 szt.

OTC 100%

Omeprazole

Polpril®: tabl. 2,5 mg - 28 szt. u

Polpril®: tabl. 5 mg - 28 szt. u
Levetiracetam (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Padaczka
W: Produkt jest wskazany jako monoterapia w leczeniu napadów czêœciowych lub
czêœciowych wtórnie uogólnionych u pacjentów od 16 lat z nowo rozpoznan¹ padaczk¹. Produkt jest wskazany jako terapia wspomagaj¹ca w leczeniu: napadów czêœciowych lub czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych i dzieci o mc. powy¿ej

100%

100%
Rx R(1)
S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)

S(2)
bezp³.
100% 32,00
(1)
Rx 30% 19,39
Polsart: tabl. 80 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Telmisartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym. Zmniejszenie czêstoœci zachorowañ z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹
chorob¹ mia¿d¿ycow¹ (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub choroba têtnic obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ typu 2 z udokumentowanymi powik³aniami dotycz¹cymi narz¹dów docelowych. (2) Pacjenci 75+
Polpharma
100%

15,59
9,28
S(2)
bezp³.
100% 30,29
Rx 30%(1) 17,68
Polsart Plus: tabl. 80/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 30,29
Rx 30%(1) 17,68
Polsart Plus: tabl. 80/25 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Telmisartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego. Dawka 40 mg lub 80 mg telmisartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu
jest wskazana do stosowania u osób doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest
kontrolowane w sposób wystarczaj¹cy po zastosowaniu samego telmisartanu.
Dawka 80 mg telmisartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu jest wskazana do stosowania
u osób doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest kontrolowane w wystarczaj¹cy
sposób produktem 80 mg telmisartanu + 12,5 mg hydrochlorotiazydu lub u osób doros³ych, które wczeœniej by³y ustabilizowane za pomoc¹ telmisartanu i hydrochlorotiazydu podawanych osobno. (2) Pacjenci 75+
Polpharma

Polsart Plus: tabl. 40/12,5 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

 Polsen®: tabl. powl. 10 mg - 10 szt. u
 Polsen®: tabl. powl. 10 mg - 20 szt. u
 Polsen®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Zolpidem tartrate
Neostigmine methylosulphate

10,90
11,00
17,71
Adamed

Polstigminum: inj. [roztw.] 0,5 mg/ml - 10 amp. 1 ml u Rx 100%

20,77

Teva Pharmaceuticals Polska

100%

8,13
3,27
1,18
Tramadol hydrochloride (1) W: Bóle o œrednim i du¿ym natê¿eniu. (2) Nowotwory z³oœliwe
Polpharma

Poltram®: kaps. 50 mg - 20 szt. u

Rx 30%(1)
B(2)

100%

9,37
3,86
B(2)
1,50
100% 76,68
Poltram®: krople doustne 100 mg/ml - 1 op. 96 ml u Rx 30%(1) 23,77
B(2)
1,10
Tramadol hydrochloride (1) W: Bóle o œrednim i du¿ym natê¿eniu. (2) Nowotwory z³oœliwe
Polpharma

Poltram®: krople doustne 100 mg/ml - 1 op. 10 ml u

Rx 30%(1)

Poltram® 50: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 5 amp. 1 ml u
Poltram® 100: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 5 amp. 2 ml u

Rx 100%
Rx 100%

15,84 Tramadol hydrochloride
Polpharma

16,44

Rx 30%(1) 10,13

21,81 Polsart: tabl. 40 mg - 28 szt.

Polpharma

OTC 100%
OTC 100%

Acetylsalicylic acid

Polpharma 0,9% NaCl Izotoniczny sterylny
roztwór do stosowania zewnêtrznego: roztw.
- 100 amp. 10 ml
Polpharma 0,9% NaCl Izotoniczny sterylny
roztwór do stosowania zewnêtrznego: roztw.
- 120 amp. 5 ml

23,26

Polpharma

Acetylsalicylic acid

Polopiryna® S: tabl. 300 mg - 20 szt.
Polopiryna® S: tabl. 300 mg - 30 szt.

20,69

20,00
12,26
S(2)
bezp³.
Rx 100% 10,70
Polpril®: kaps. twarde 2,5 mg - 28 szt. u
100% 11,05
Rx R(1)
Polpril®: kaps. twarde 5 mg - 28 szt. u
7,17
S(2)
bezp³.
100% 21,32
Rx R(1) 13,58
Polpril®: kaps. twarde 10 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Ramipril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba naczyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzycowej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii.
Jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Jawna nefropatia
k³êbuszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu ³3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pacjentów po ostrym zawale serca: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie zawa³u u
pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - preparat nale¿y w³¹czyæ do
leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u serca (od 3 doby po zawale). WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.;
leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do
18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Polpharma

Polpharma

Polopiryna® Gard³o spray: aerozol do stos. w j. ustnej OTC 100%
[roztw.] 8,75 mg/dawkê - 1 but. 15 ml

-

X

36,99
47,31
41,50
53,33
Polpharma

Polmatine 1%: roztw. doust. 5 mg/dawkê - 1 but. 50 ml Rx 100%
u

GSK Pharmaceuticals SA

Rx 100%

Rx
Rx
Rx
Rx

Sodium chloride

Polifarma

Rx 100%

tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
tabl. powl. 10 mg - 56 szt. u
tabl. powl. 20 mg - 28 szt. u
tabl. powl. 20 mg - 56 szt. u

70,00
Polichem

Lz 100%

Polmatine:
Polmatine:
Polmatine:
Polmatine:

100%

Rx R(1)

Poltram® Combo: tabl. powl. 37,5/325 mg - 10 szt. u Rx 100%

100%
5,36
Poltram® Combo: tabl. powl. 37,5/325 mg - 20 szt. u Rx 30%(1)
3,64
B(2)
bezp³.
100%
10,51
Poltram® Combo: tabl. powl. 37,5/325 mg - 30 szt. u Rx 30%(1)
6,63
B(2)
bezp³.

5,65
8,76
Polpharma

11,18
5,27
1,62
0,06
7,91
2,44
0,09

LEKsykon - Receptariusz

100%

15,21
4,56
B(2)
bezp³.
100% 22,06
Poltram® Combo: tabl. powl. 37,5/325 mg - 90 szt. u Rx 30%(1) 6,62
B(2)
bezp³.
Tramadol hydrochloride + Paracetamol (1) W: Produkt leczniczy wskazany
jest w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i du¿ym nasileniu. Produkt leczniczy jest zalecany dla doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat. Zastosowanie produktu leczniczego nale¿y ograniczyæ do tych pacjentów z bólem o umiarkowanym i du¿ym nasileniu, którzy wymagaj¹ zastosowania po³¹czenia tramadolu z paracetamolem. (2) Nowotwory z³oœliwe
Polpharma

Poltram® Combo: tabl. powl. 37,5/325 mg - 60 szt. u Rx 30%(1)

100%

10,25
3,08
B(2)
bezp³.
100% 15,00
Poltram® Combo Forte: tabl. powl. 75/650 mg
Rx 30%(1) 4,50
- 30 szt. u
B(2)
bezp³.
100% 28,39
Poltram® Combo Forte: tabl. powl. 75/650 mg
Rx 30%(1) 8,52
- 60 szt. u
B(2)
bezp³.
100% 41,32
®
Poltram Combo Forte: tabl. powl. 75/650 mg
Rx 30%(1) 12,40
- 90 szt. u
B(2)
bezp³.
Tramadol hydrochloride + Paracetamol (1) W: Objawowe leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym do du¿ego. Stosowanie produktu leczniczego nale¿y ograniczyæ do pacjentów, u których bóle o nasileniu umiarkowanym do du¿ego wymagaj¹
skojarzonego u¿ycia tramadolu i paracetamolu. (2) Nowotwory z³oœliwe Polpharma

Poltram® Combo Forte: tabl. powl. 75/650 mg
- 20 szt. u

Rx 30%(1)

100%

choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest du¿e ryzyko rozwoju
inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych WP: Zespó³ mielodysplastyczny (MDS) u dzieci
poni¿ej 18 r¿. przygotowywanych do przeszczepieniach komórek krwiotwórczych;
stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poni¿ej 18
r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakoñczenia leczenia
immunosupresyjnego; przewlek³a choroba ziarniniakowa charakteryzuj¹ca siê wysok¹ czêstoœci¹ grzybiczych zaka¿eñ narz¹dowych; ostra bia³aczka limfoblastyczna u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na
wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii;
ch³oniaki z³oœliwe u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia
chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii
W: Produkt leczniczy zawiesina doustna jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych
zaka¿eñ grzybiczych u doros³ych: inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynê B
lub itrakonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta; fuzarioza
oporna na amfoterycynê B lub w przypadku nietolerancji amfoterycyny B przez pacjenta; chromoblastomikoza i grzybniak oporne na itrakonazol lub w przypadku nietolerancji itrakonazolu przez pacjenta; kokcydioidomikoza oporna na amfoterycynê
B, itrakonazol lub flukonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta; kandydoza jamy ustnej i gard³a: jako terapia pierwszego rzutu u pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ choroby lub u pacjentów o obni¿onej odpornoœci, u których przewiduje
siê s³ab¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe. Opornoœæ definiowana jest jako progresja zaka¿enia lub brak poprawy po co najmniej 7 dniach stosowania dawek terapeutycznych, dotychczas skutecznych w leczeniu przeciwgrzybiczym. Produkt
leczniczy jest równie¿ wskazany w zapobieganiu inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u nastêpuj¹cych pacjentów: pacjentów z ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML)
lub zespo³em mielodysplastycznym (ang. MDS), którzy otrzymuj¹ chemioterapiê w
celu indukcji remisji i mog¹ w zwi¹zku z tym mieæ d³ugotrwa³¹ neutropeniê oraz du¿e
ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych; pacjentów po przeszczepieniu
macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki
leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang. GVHD) i u których jest du¿e ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych.
Accord Healthcare

100% 771,12
bezp³.
R(2)
95,05
Posaconazole (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c. (2) Zapobieganie inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu
szpiku (HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu
choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest du¿e ryzyko rozwoju
inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych WP: Zespó³ mielodysplastyczny (MDS) u dzieci
poni¿ej 18 r¿. przygotowywanych do przeszczepieniach komórek krwiotwórczych;
stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poni¿ej 18
r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakoñczenia leczenia
immunosupresyjnego; przewlek³a choroba ziarniniakowa charakteryzuj¹ca siê wysok¹ czêstoœci¹ grzybiczych zaka¿eñ narz¹dowych; ostra bia³aczka limfoblastyczna u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na
wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii;
ch³oniaki z³oœliwe u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia
chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ grzybiczych
u doros³ych: inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynê B lub itrakonazol, lub w
przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta; fuzarioza oporna na amfoterycynê B lub w przypadku nietolerancji amfoterycyny B przez pacjenta; chromoblastomikoza i grzybniak oporne na itrakonazol lub w przypadku nietolerancji itrakonazolu
przez pacjenta; kokcydioidomikoza oporna na amfoterycynê B, itrakonazol lub flukonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta; kandydoza jamy
ustnej i gard³a: jako terapia pierwszego rzutu u pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ choroby
lub u pacjentów o obni¿onej odpornoœci, u których przewiduje siê s³ab¹ odpowiedŸ
na leczenie miejscowe. Opornoœæ definiowana jest jako progresja zaka¿enia lub
brak poprawy po co najmniej 7 dniach stosowania dawek terapeutycznych, dotychczas skutecznych w leczeniu przeciwgrzybiczym. Produkt leczniczy jest równie¿
wskazany w zapobieganiu inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u nastêpuj¹cych
pacjentów: pacjentów z ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) lub zespo³em mielodysplastycznym (ang. MDS), którzy otrzymuj¹ chemioterapiê w celu indukcji remisji i
mog¹ w zwi¹zku z tym mieæ d³ugotrwa³¹ neutropeniê oraz du¿e ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych; pacjentów po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków
immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang.
®
Rx 100% 16,55 GVHD) i u których jest du¿e ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych.
Polvertic : tabl. 8 mg - 30 szt.
Glenmark
Rx 100% 37,03
Polvertic®: tabl. 8 mg - 100 szt.
Rx 100% 26,13
100% 680,40
Polvertic®: tabl. 16 mg - 30 szt.
Posaconazole
Mylan:
zaw.
doust.
40
mg/ml
Rx 100% 40,07
Rx-z B(1) bezp³.
Polvertic®: tabl. 16 mg - 60 szt.
- 1 but. 105 ml
Rx 100% 38,50
R(2)
Polvertic®: tabl. 24 mg - 20 szt.
4,33
Rx 100% 42,12 Posaconazole (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c. (2) ZaPolvertic®: tabl. 24 mg - 30 szt.
pobieganie inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu
Rx 100%
Polvertic®: tabl. 24 mg - 60 szt. (4 blistry x 15 szt.)
X szpiku (HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu
Rx 100% 39,57 choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest du¿e ryzyko rozwoju
Polvertic®: tabl. 24 mg - 60 szt.
Rx 100% 61,14 inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych WP: Zespó³ mielodysplastyczny (MDS) u dzieci
Polvertic®: tabl. 24 mg - 120 szt.
poni¿ej 18 r¿. przygotowywanych do przeszczepieniach komórek krwiotwórczych;
Betahistine dihydrochloride
Polpharma stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poni¿ej 18
Rx
100%
Polyvaccinum mite: zaw. do nosa - 1 but. 10 ml
47,00 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakoñczenia leczenia
Multivalent vaccine
BIOMED S.A. immunosupresyjnego; przewlek³a choroba ziarniniakowa charakteryzuj¹ca siê wy100% 607,60 sok¹ czêstoœci¹ grzybiczych zaka¿eñ narz¹dowych; ostra bia³aczka limfoblastyczPonvory: tabl. powl. 2 mg+ 3 mg+ 4 mg+ 5 mg+ 6
Rx-z (1)
na u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na
mg+ 7 mg+ 8 mg+ 9 mg+ 10 mg - 14 szt.
B
bezp³. wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii;
100% 4099,53 ch³oniaki z³oœliwe u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunRx-z (1)
Ponvory: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
kowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia
B
bezp³. chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybiPonesimod (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
cza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zaW: Produkt jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nawracaj¹cymi postac- koñczenia chemioterapii
iami stwardnienia rozsianego (RMS) w okresie aktywnoœci choroby, co okreœlono na W: Lek jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ grzybiczych u doros³ych:
podstawie cech klinicznych lub stwierdzono w badaniach obrazowych.
inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynê B lub itrakonazol, lub w przypadku
Janssen-Cilag International N.V. nietolerancji tych leków przez pacjenta; fuzarioza oporna na amfoterycynê B lub w
100% 680,40 przypadku nietolerancji amfoterycyny B przez pacjenta; chromoblastomikoza i
grzybniak oporne na itrakonazol lub w przypadku nietolerancji itrakonazolu przez
Posaconazole AHCL: zaw. doust. 40 mg/ml
Rx-z B(1) bezp³. pacjenta; kokcydioidomikoza oporna na amfoterycynê B, itrakonazol lub flukonazol,
- 1 but. 105 ml
R(2)
4,33 lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta; kandydoza jamy ustnej i
gard³a: jako terapia pierwszego rzutu u pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ choroby lub u
Posaconazole (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c. (2) Za- pacjentów o obni¿onej odpornoœci, u których przewiduje siê s³ab¹ odpowiedŸ na lepobieganie inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu czenie miejscowe. Opornoœæ definiowana jest jako progresja zaka¿enia lub brak poszpiku (HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu prawy po co najmniej 7 dniach stosowania dawek terapeutycznych, dotychczas

8,15
3,29
B(2)
1,20
100% 23,05
®
Poltram Retard 100: tabl. o przed³. uwalnianiu
Rx 30%(1) 8,46
100 mg - 30 szt. u
B(2)
2,20
100% 36,82
Poltram® Retard 100: tabl. o przed³. uwalnianiu
(1)
Rx 30% 12,49
100 mg - 50 szt. u
B(2)
2,06
100% 11,99
®
Poltram Retard 150: tabl. o przed³. uwalnianiu
Rx 30%(1) 4,69
150 mg - 10 szt. u
B(2)
1,56
100% 35,34
Poltram® Retard 150: tabl. o przed³. uwalnianiu
(1)
Rx 30% 13,44
150 mg - 30 szt. u
B(2)
4,06
100% 54,29
Poltram® Retard 150: tabl. o przed³. uwalnianiu
Rx 30%(1) 17,80
150 mg - 50 szt. u
B(2)
2,16
100% 15,83
®
Poltram Retard 200: tabl. o przed³. uwalnianiu
Rx 30%(1) 6,10
200 mg - 10 szt. u
B(2)
1,93
100% 43,74
Poltram® Retard 200: tabl. o przed³. uwalnianiu
Rx 30%(1) 14,54
200 mg - 30 szt. u
B(2)
2,03
100% 71,11
®
Poltram Retard 200: tabl. o przed³. uwalnianiu
Rx 30%(1) 22,45
200 mg - 50 szt. u
B(2)
1,60
Tramadol hydrochloride (1) W: Bóle o œrednim i du¿ym natê¿eniu. (2) Nowotwory z³oœliwe
Polpharma

Poltram® Retard 100: tabl. o przed³. uwalnianiu
100 mg - 10 szt. u

115

Poltr

Rx 30%(1)

Posaconazole Glenmark: zaw. doust. 40 mg/ml
- 1 but. 105 ml

Rx-z B(1)

skutecznych w leczeniu przeciwgrzybiczym. Lek jest równie¿ wskazany w zapobieganiu inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u nastêpuj¹cych pacjentów: pacjentów z
ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) lub zespo³em mielodysplastycznym (ang.
MDS), którzy otrzymuj¹ chemioterapiê w celu indukcji remisji i mog¹ w zwi¹zku z
tym mieæ d³ugotrwa³¹ neutropeniê oraz du¿e ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ
grzybiczych; pacjentów po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu
choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang. GVHD) i u których jest du¿e ryMylan Ireland Limited
zyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych.
100% 952,56
bezp³.
R(2) 276,49
Posaconazole (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c. (2) Zapobieganie inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu
szpiku (HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu
choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest du¿e ryzyko rozwoju
inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych WP: Zespó³ mielodysplastyczny (MDS) u dzieci
poni¿ej 18 r¿. przygotowywanych do przeszczepieniach komórek krwiotwórczych;
stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poni¿ej 18
r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakoñczenia leczenia
immunosupresyjnego; przewlek³a choroba ziarniniakowa charakteryzuj¹ca siê wysok¹ czêstoœci¹ grzybiczych zaka¿eñ narz¹dowych; ostra bia³aczka limfoblastyczna u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na
wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii;
ch³oniaki z³oœliwe u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia
chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ grzybiczych
u doros³ych: inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynê B lub itrakonazol albo
brak tolerancji tych leków przez pacjenta; fuzarioza oporna na amfoterycynê B lub
brak tolerancji amfoterycyny B przez pacjenta; chromoblastomikoza i grzybniak
oporne na itrakonazol lub brak tolerancji itrakonazolu przez pacjenta; kokcydioidomikoza oporna na amfoterycynê B, itrakonazol lub flukonazol albo brak tolerancji tych
leków przez pacjenta; kandydoza jamy ustnej i gard³a: jako terapia pierwszej linii u
pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ choroby lub u pacjentów o obni¿onej odpornoœci, u których przewiduje siê s³ab¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe. Opornoœæ definiuje siê
jako progresjê zaka¿enia lub brak poprawy po co najmniej 7 dniach stosowania dawek terapeutycznych, dotychczas skutecznych w leczeniu przeciwgrzybiczym. Produkt leczniczy wskazany jest równie¿ w zapobieganiu inwazyjnym zaka¿eniom
grzybiczym u nastêpuj¹cych pacjentów: z ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) lub
zespo³em mielodysplastycznym (ang. MDS), którzy otrzymuj¹ chemioterapiê w celu
indukcji remisji mog¹c¹ wywo³aæ d³ugotrwa³¹ neutropeniê i obarczeni s¹ du¿ym ryzykiem rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych; biorców macierzystych komórek
krwiotwórczych (ang. HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang. GVHD) i obarczeni s¹ du¿ym ryzykiem rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych. Sandoz GmbH

Posaconazole Sandoz: zaw. doust. 40 mg/ml
- 1 but. 105 ml

Rx-z B(1)

100% 679,27
bezp³.
R(2)
3,20
Posaconazole (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c. (2) Zapobieganie inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu
szpiku (HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu
choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest du¿e ryzyko rozwoju
inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych WP: Zespó³ mielodysplastyczny (MDS) u dzieci
poni¿ej 18 r¿. przygotowywanych do przeszczepieniach komórek krwiotwórczych;
stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poni¿ej 18
r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakoñczenia leczenia
immunosupresyjnego; przewlek³a choroba ziarniniakowa charakteryzuj¹ca siê wysok¹ czêstoœci¹ grzybiczych zaka¿eñ narz¹dowych; ostra bia³aczka limfoblastyczna u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na
wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii;
ch³oniaki z³oœliwe u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia
chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii
W: Produkt leczniczy w zaw. doustnej jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ grzybiczych u doros³ych: inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynê B
lub itrakonazol lub w przypadku nietolerancji tych produktów leczniczych przez pacjenta; fuzarioza oporna na amfoterycynê B lub w przypadku nietolerancji amfoterycyny B przez pacjenta; chromoblastomikoza i grzybniak oporne na itrakonazol lub w
przypadku nietolerancji itrakonazolu przez pacjenta; kokcydioidomikoza oporna na
amfoterycynê B, itrakonazol lub flukonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków
przez pacjenta; kandydoza jamy ustnej i gard³a: jako terapia pierwszego rzutu u pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ choroby lub u pacjentów o obni¿onej odpornoœci, u których
przewiduje siê s³ab¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe. Opornoœæ jest definiowana
jako progresja zaka¿enia lub brak poprawy klinicznej po co najmniej 7 dniach w³aœciwego leczenia przeciwgrzybiczego w dawkach terapeutycznych. Produkt leczniczy
w postaci zaw. doustnej jest równie¿ wskazany w zapobieganiu inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u nastêpuj¹cych pacjentów: pacjentów z ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹
lub zespo³em mielodysplastycznym otrzymuj¹cych chemioterapiê indukuj¹c¹ remisjê mog¹c¹ powodowaæ d³ugotrwa³¹ neutropeniê i u których istnieje du¿e ryzyko
rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych; pacjenci po przeszczepieniu hematopoetycznych komórek macierzystych (ang. HSCT) otrzymuj¹cy du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, u
których istnieje du¿e ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych.

Posaconazole Stada: zaw. doust. 40 mg/ml
- 1 but. 105 ml

Rx-z B(1)

Stada Arzneimittel

100% 679,27
bezp³.
R(2)
3,20
Posaconazole (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c. (2) Zapobieganie inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu
szpiku (HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu
choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest du¿e ryzyko rozwoju
inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych WP: Zespó³ mielodysplastyczny (MDS) u dzieci
poni¿ej 18 r¿. przygotowywanych do przeszczepieniach komórek krwiotwórczych;
stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poni¿ej 18
r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakoñczenia leczenia
immunosupresyjnego; przewlek³a choroba ziarniniakowa charakteryzuj¹ca siê wysok¹ czêstoœci¹ grzybiczych zaka¿eñ narz¹dowych; ostra bia³aczka limfoblastyczna u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na
wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii;
ch³oniaki z³oœliwe u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierun-

Posaconazole Teva: zaw. doust. 40 mg/ml
- 1 but. 105 ml

Rx-z B(1)
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Posor

kowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia
chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii
W: Produkt leczniczy, zawiesina doustna jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych
zaka¿eñ grzybiczych u doros³ych: inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynê B
lub itrakonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta; fuzarioza
oporna na amfoterycynê B lub w przypadku nietolerancji amfoterycyny B przez pacjenta; chromoblastomikoza i grzybniak oporne na itrakonazol lub w przypadku nietolerancji itrakonazolu przez pacjenta; kokcydioidomikoza oporna na amfoterycynê
B, itrakonazol lub flukonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta; kandydoza jamy ustnej i gard³a: jako terapia pierwszego rzutu u pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ choroby lub u pacjentów o obni¿onej odpornoœci, u których przewiduje
siê s³ab¹ odpowiedŸ na leczeniemiejscowe. Opornoœæ definiowana jest jako progresja zaka¿enia lub brak poprawy po co najmniej 7 dniach stosowania dawek terapeutycznych, dotychczas skutecznych w leczeniu przeciwgrzybiczym. Produkt
leczniczy jest równie¿ wskazany w zapobieganiu inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u nastêpuj¹cych pacjentów: pacjentów z ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML)
lub zespo³em mielodysplastycznym (ang. MDS), którzy otrzymuj¹ chemioterapiê w
celu indukcji remisji i mog¹ w zwi¹zku z tym mieæ d³ugotrwa³¹ neutropeniê oraz du¿e
ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych; pacjentów po przeszczepieniu
macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki
leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang. GVHD) i u których jest du¿e ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych.
Teva B.V.

Posorutin®: krople do oczu 50 mg/ml - 1 but. 10 ml

Rx 100%

hipolipemizuj¹cymi, u pacjentów, u których nie jest mo¿liwe osi¹gniêcie docelowych
wartoœci stê¿enia cholesterolu LDL (LDL-C) po zastosowaniu maksymalnej tolerowanej dawki statyny, lub w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami hipolipemizuj¹cymi u pacjentów, z nietolerancj¹ statyn, lub u których stosowanie statyn jest
przeciwwskazane. Rozpoznana mia¿d¿ycowa choroba uk³adu sercowo-naczyniowego. Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych z rozpoznan¹ mia¿d¿ycow¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego w celu zmniejszenia ryzyka wyst¹pienia
chorób uk³adu sercowo-naczyniowego, poprzez obni¿enie stê¿enia LDL-C, jako
uzupe³nienie skorygowania innych czynników ryzyka: w skojarzeniu z maks. tolerowan¹ dawk¹ statyny, z innymi terapiami zmniejszaj¹cymi stê¿enie lipidów lub bez
nich; w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi terapiami zmniejszaj¹cymi stê¿enie
lipidów u pacjentów z nietolerancj¹ statyn, lub dla których stosowanie statyn jest
przeciwwskazane. Wyniki badañ dotycz¹ce wp³ywu na LDL-C, zdarzenia sercowo-naczyniowe i informacje o populacjach badanych, patrz ChPL.
sanofi-aventis groupe

Pram: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. u
Citalopram

Pramatis: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
Pramatis: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
Escitalopram

Pramolan®: tabl. powl. 50 mg - 20 szt. u
Pramolan®: tabl. powl. 50 mg - 56 szt. u
19,92 Pramolan®: tabl. powl. 50 mg - 84 szt. u

Posterisan® H: czopki doodbytnicze - 10 szt.
Posterisan® H: maœæ doodbytnicza - 1 tuba 25 g (+
aplik.)

Rx 100%

46,00 Prattack: krople do oczu [roztw.] 1 mg/ml - 1 but. 5 ml

Rx 100%

49,00 Pranoprofen

Hydrocortisone + Escherichia coli

Potassium chloride 15% - import docelowy: inf.
[konc. do przyg. roztw.] 150 mg/ml - 20 amp. 10 ml

Kadefarm

Lz 100%

Potassium chloride

Pradaxa®: kaps. twarde 75 mg - 10 szt.

u

Noridem

Rx 100%

tPraxbind: inf./inj. [roztw.] 2,5 g/50 ml - 2 fiol. 50 ml

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

21,66
21,66
15,93
27,08
29,47
41,42
66,27

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

25,70
25,70
25,70
25,70

Pregabalin

Pralex:
Pralex:
Pralex:
Pralex:

Rx 100%
Rx 100%

tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
tabl. powl. 15 mg - 28 szt.
tabl. powl. 20 mg - 28 szt.

Krka

Escitalopram

Orion Corporation

100% 1867,02
B(1)
bezp³.
100% 1867,02
Rx (1)
Praluent: inj. [roztw.] 300 mg - 1 wstrzyk. 2 ml
B
bezp³.
Alirocumab (1) Program lekowy: leczenie hipercholesterolemii rodzinnej
W: Hipercholesterolemia pierwotna i dyslipidemia mieszana. Produkt jest wskazany
do stosowania u doros³ych z hipercholesterolemi¹ pierwotn¹ (heterozygotyczn¹ rodzinn¹ i nierodzinn¹) lub z dyslipidemi¹ mieszan¹, jako uzupe³nienie diety: w skojarzeniu ze statyn¹ lub ze statyn¹ stosowan¹ razem z innymi lekami

Praluent: inj. [roztw.] 150 mg - 2 wstrzyk. 1 ml

Rx-z

20,03
23,50

Sandoz GmbH

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

16,27
35,85
58,76
Polpharma

Rx 100%

55,20

Pharmaheads

Rx-z 100%

X

Idarucizumab

Boehringer Ingelheim

Prazol®: kaps. 20 mg - 7 szt.
Prazol®: kaps. 20 mg - 14 szt.

Rx 100%
Rx 100%

X
12,13
100% 18,67
Rx
Prazol®: kaps. 20 mg - 28 szt.
50%(1) 12,34
Rx 100% 17,60
Prazol®: kaps. 20 mg - 56 szt.
Rx 100% 17,28
Prazol®: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt.
Rx 100% 32,34
Prazol®: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 56 szt.
Omeprazole (1) W: Dawka 20 mg. Doroœli. Czynna choroba wrzodowa ¿o³¹dka i
dwunastnicy, w tym równie¿ postaæ wspó³istniej¹ca z zaka¿eniem Helicobacter pylori leczenie owrzodzenia dwunastnicy; zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy; leczenie owrzodzenia ¿o³¹dka; zapobieganie nawrotom owrzodzenia ¿o³¹dka; w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, terapia eradykacyjna Helicobacter pylori (H. pylori) w chorobie wrzodowej, leczenie refluksowego zapalenia prze³yku; d³ugoterminowe leczenie podtrzymuj¹ce pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia prze³yku; leczenie objawowej choroby refluksowej prze³yku; zespó³
Zollingera-Ellisona; leczenie owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ; zapobieganie powstawaniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy
zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ u pacjentów nara¿onych na ryzyko ich wyst¹pienia. Dzieci powy¿ej 1 roku oraz o mc. ³10 kg. Leczenie refluksowego zapalenia prze³yku; leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaœnej treœci ¿o³¹dkowej w
chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ powy¿ej 4 lat. W skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywo³anego przez H. pylori. Dawka
40 mg. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w nastêpuj¹cych przypadkach. Doroœli. Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy. Zapobieganie nawrotom
choroby wrzodowej dwunastnicy. Leczenie choroby wrzodowej ¿o³¹dka. Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej ¿o³¹dka. Eradykacja zaka¿enia Helicobacter
pylori u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ ¿o³¹dka i dwunastnicy, w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami. Leczenie choroby wrzodowej ¿o³¹dka i dwunastnicy wywo³anych stosowaniem NLPZ. Zapobieganie chorobie wrzodowej ¿o³¹dka i dwunastnicy wywo³anej stosowaniem NLPZ u pacjentów w grupie ryzyka. Leczenie refluksowego zapalenia prze³yku. D³ugotrwa³e leczenie pacjentów po przebytym refluksowym zapaleniu prze³yku. Leczenie objawowe choroby refluksowej prze³yku.
Leczenie zespo³u Zollingera-Ellisona. Dzieci powy¿ej 1 r¿. i o mc. ³10 kg. Leczenie
refluksowego zapalenia prze³yku. Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaœnej treœci ¿o³¹dka w chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ w wieku powy¿ej 4
lat. Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy spowodowanej przez Helicobacter
pylori, w skojarzeniu z antybiotykami. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u
dzieci poni¿ej 2 r¿.
Adamed

X
100% 128,56
Rx R(1) 88,66
Pradaxa®: kaps. twarde 75 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 45,21
Rx R(1) 27,34
Pradaxa®: kaps. twarde 110 mg - 10 szt.
S(2)
bezp³.
100% 130,44
30%(3) 86,19
Rx (1)
Pradaxa®: kaps. twarde 110 mg - 30 szt.
R
70,43
S(2)
bezp³.
Rx 100%
Pradaxa®: kaps. twarde 110 mg - 60 szt.
X
100% 132,32
(3)
Rx 30% 71,99
Pradaxa®: kaps. twarde 150 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Rx 100% 385,20
Pradaxa®: kaps. twarde 150 mg - 60 szt.
Dabigatran etexilate (1) ¯ylne powik³ania zakrzepowo-zatorowe u doros³ych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce ca³kowitej stawu biodrowego (do 30 dnia
po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) prewencja pierwotna (2) Pacjenci 75+ (3) Zakrzepica ¿y³ g³êbokich i zatorowoœæ
p³uca oraz prewencja nawrotów zakrzepicy ¿y³ g³êbokich i zatorowoœci p³ucnej u doros³ych
W: Dawka 75 mg. Prewencja pierwotna ¿ylnych powik³añ zakrzepowo-zatorowych u
doros³ych pacjentów po przebytej planowej aloplastyce ca³kowitej stawu biodrowego lub kolanowego. Dawka 110 mg. Prewencja pierwotna ¿ylnych powik³añ zakrzepowo-zatorowych u doros³ych pacjentów po przebytej planowej aloplastyce
ca³kowitej stawu biodrowego lub kolanowego. Prewencja udarów i zatorowoœci systemowej u doros³ych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków (ang.
NVAF - non-valvular atrial fibrillation), z jednym lub wiêcej czynnikami ryzyka, takimi
jak wczeœniejszy udar lub przemijaj¹cy napad niedokrwienny (ang. TIA - transient
ischemic attack); wiek ³75 lat; niewydolnoœæ serca ³ II kl. (wg NYHA); cukrzyca;
nadciœnienie têtnicze. Leczenie zakrzepicy ¿y³ g³êbokich (Z¯G) i zatorowoœci p³ucnej (ZP) oraz prewencja nawrotów Z¯G i ZP u doros³ych. Dawka 150 mg. Prewencja
udarów i zatorowoœci systemowej u doros³ych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków (ang. NVAF), z 1 lub wiêcej czynnikami ryzyka, takimi jak wc- Preato: tabl. 75 mg - 28 szt. u
zeœniejszy udar lub przemijaj¹cy napad niedokrwienny (ang. TIA); wiek ³75 lat;
niewydolnoœæ serca ³ II kl. (wg NYHA); cukrzyca; nadciœnienie têtnicze. Leczenie
zakrzepicy ¿y³ g³êbokich (Z¯G) i zatorowoœci p³ucnej (ZP) oraz prewencja nawrotów
Z¯G i ZP u doros³ych.
Boehringer Ingelheim Preato: tabl. 75 mg - 56 szt. u

kaps. twarde 25 mg - 56 szt. u
kaps. twarde 50 mg - 56 szt. u
kaps. twarde 75 mg - 28 szt. u
kaps. twarde 75 mg - 56 szt. u
kaps. twarde 150 mg - 28 szt. u
kaps. twarde 150 mg - 56 szt. u
kaps. twarde 300 mg - 56 szt. u

18,88

G.L. Pharma Poland

URSAPHARM Poland Opipramol dihydrochloride

Troxerutin

Pragiola:
Pragiola:
Pragiola:
Pragiola:
Pragiola:
Pragiola:
Pragiola:

Rx 100%

100%

20,97
3,20
S(2)
bezp³.
100% 30,27
Rx R(1)
3,20
S(2)
bezp³.
100% 37,34
Rx R(1)
Preato: tabl. 100 mg - 56 szt. u
3,20
S(2)
bezp³.
100% 45,61
Rx R(1)
Preato: tabl. 150 mg - 56 szt. u
3,20
S(2)
bezp³.
100% 54,94
Rx R(1)
Preato: tabl. 200 mg - 56 szt. u
3,98
S(2)
bezp³.
Pregabalin (1) Leczenie doros³ych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci
75+
W: Ból neuropatyczny. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i oœrodkowego u osób doros³ych. Padaczka.
Produkt leczniczy jest wskazany u osób doros³ych w leczeniu skojarzonym napadów czêœciowych, które s¹ lub nie s¹ wtórnie uogólnione. Uogólnione zaburzenia
lêkowe. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu uogólnionych zaburzeñ lêkowych (GAD) u osób doros³ych.
Neuraxpharm Arzneimittel

Predasol: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 25 mg
- 3 amp. (+ rozp. 2 ml)
Predasol: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 50 mg
- 3 amp. (+ rozp. 2 ml)

Rx R(1)

Rx 100%

59,62

Rx 100%

90,00

Predasol: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 250 mg
- 1 fiol. (+1 rozp. 5 ml)
Predasol: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 1000 mg
- 1 fiol. (+1 rozp. 10 ml)
Prednisolone hemisuccinate

Rx 100%

38,30

Rx 100% 110,00
Sun Farm

100% 35,10
Rx R(1)
Predasol: tabl. 20 mg - 20 szt.
4,27
C(2)
bezp³.
Prednisolone (1) W: Lek jest wskazany do leczenia chorób, które wymagaj¹ ogólnoustrojowego podawania glikokortykosteroidów. Do tych chorób, w zale¿noœci od
ich objawów i stopnia ciê¿koœci, nale¿¹ [schematy dawkowania (SD): od a do d,
patrz punkt „Dawkowanie”]: lek stosowany jest u doros³ych, dzieci w ka¿dej grupie
wiekowej oraz m³odzie¿y. Leczenie substytucyjne: niewydolnoœæ kory nadnerczy o
dowolnej przyczynie (np. choroba Addisona, zespó³ nadnerczowo-p³ciowy, stan po
usuniêciu operacyjnym nadnerczy, niedobór ACTH) po zakoñczeniu wzrostu (lekami z wyboru s¹ hydrokortyzon i kortyzon); stany stresowe po d³ugotrwa³ym leczeniu
kortykosteroidami. Reumatologia: aktywna faza uk³adowego zapalenia naczyñ:
guzkowe zapalenie têtnic (SD: a, b, u pacjentów z dodatnim wynikiem testu serologicznego w kierunku zapalenia w¹troby typu B nale¿y ograniczyæ czas trwania leczenia do 2 tyg.), olbrzymiokomórkowe zapalenie têtnic, polimialgia reumatyczna
(SD: c), zapalenie têtnicy skroniowej (SD:a, w przypadku nag³ej utraty wzroku pocz¹tkowo do¿ylna terapia glikokortykosteroidami w pulsach, a nastêpnie leczenie
podtrzymuj¹ce z monitorowaniem OB), ziarniniakowatoœæ Wegenera: leczenie pocz¹tkowe (SD: a-b) w skojarzeniu z metotreksatem (³agodne postacie nieobejmuj¹ce nerek) lub wg schematu Fauci (ciê¿kie postacie obejmuj¹ce nerki i/lub p³uca),
podtrzymywanie remisji: (SD: d, stopniowo zmniejszaj¹c dawki) w skojarzeniu z lekami immunosupresyjnymi,zespó³ Churga i Strauss: leczenie pocz¹tkowe (SD: a-b)
z manifestacj¹ narz¹dow¹ i ciê¿kie postacie w skojarzeniu z lekami immunosupresyjnymi, podtrzymywanie remisji (SD: d); aktywne fazy uk³adowych chorób reumatycznych (SD: a, b): toczeñ rumieniowaty uk³adowy, zapalenie wielomiêœniowe,
przewlek³e zanikowe zapalenie wielochrz¹stkowe, mieszana choroba tkanki ³¹cznej; aktywne reumatoidalne zapalenie stawów (SD: a do d) w ciê¿kiej, postêpuj¹cej
postaci, np. z szybkim zniszczeniem stawów (SD: a) i/lub z objawami pozastawowymi (SD: b); inne postacie reumatoidalnego zapalenia stawów, które ze wzglêdu na
nasilenie objawów wymagaj¹ podawania glikokortykosteroidów, a NLPZ nie mog¹
byæ stosowane: zapalenie stawów krêgos³upa, zesztywniaj¹ce zapalenie stawów
krêgos³upa z zajêciem stawów obwodowych (SD: b, c), ³uszczycowe zapalenie stawów (SD: c, d), enteropatyczne zapalenie stawów ze znaczn¹ aktywnoœci¹ procesu
zapalnego (SD: a), reaktywne postacie zapalenia stawów (SD: c), zapalenie stawów
w przebiegu sarkoidozy (SD: b pocz¹tkowo); zapalenie serca w przebiegu gor¹czki
reumatycznej, ponad 2-3 m-ce w ciê¿kich przypadkach (SD: a); m³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów w ciê¿kiej postaci uk³adowej (choroba Stilla) lub z zapaleniem têczówki i cia³a rzêskowego, które nie ustêpuje po leczeniu miejscowym (SD:
a). Pulmonologia: astma oskrzelowa (SD: c do a), jednoczeœnie zaleca siê podawanie leków rozszerzaj¹cych oskrzela; zaostrzenie POChP (SD: b) - zalecany czas leczenia: do 10 dni; œródmi¹¿szowe choroby p³uc, takie jak ostre zapalenie pêcherzyków p³ucnych (SD: b), zw³óknienie p³uc (SD: b), zarostowe zapalenie oskrzelików z
organizuj¹cym siê zapaleniem p³uc (BOOP) (SD: b stopniowo zmniejszaj¹c dawki),
w razie potrzeby w skojarzeniu z lekami immunosupresyjnymi, przewlek³e eozynofilowe zapalenie p³uc (SD: b stopniowo zmniejszaj¹c dawki), d³ugotrwa³e leczenie
przewlek³ych postaci sarkoidozy w stadium II i III (z dusznoœci¹, kaszlem i pogorszeniem parametrów czynnoœciowych p³uc) (SD: b); profilaktyka zespo³u zaburzeñ oddychania u wczeœniaków (SD: b, 2 dawki pojedyncze). Choroby górnych dróg oddechowych: ciê¿kie postacie py³kowicy i alergicznego nie¿ytu nosa po niepowodzeniu
leczenia glikokortykosteroidami podawanymi donosowo (SD: c); nag³e zwê¿enie
krtani i dróg oddechowych: obrzêk naczynioruchowy, podg³oœniowe zapalenie krtani
(pseudokrup) (SD: b do a). Dermatologia: choroby skóry i b³on œluzowych, które ze
wzglêdu na stopieñ nasilenia i/lub zajmowan¹ powierzchniê albo zajêcie narz¹dów
wewnêtrznych nie mog¹ byæ odpowiednio leczone glikokortykosteroidami stosowanymi miejscowo (lub nie odpowiadaj¹ na takie leczenie). Nale¿¹ do nich: choroby
alergiczne, pseudoalergiczne i choroby alergiczne zwi¹zane z zaka¿eniami: np.
ostra pokrzywka, reakcje anafilaktoidalne, wysypka polekowa, wielopostaciowy rumieñ wysiêkowy, toksyczna rozp³ywna martwica naskórka (zespó³ Lyella), ostra
uogólniona osutka krostkowa, rumieñ guzowaty, ciê¿ka gor¹czkowa dermatoza
neutrofilowa (zespó³ Sweeta), alergiczny wyprysk kontaktowy (SD: b do a); wyprysk:
np. wyprysk atopowy, wyprysk kontaktowy, wyprysk bakteryjny (pieni¹¿kowaty)
(SD: b do a); choroby ziarniniakowe: np. sarkoidoza, ziarniniakowe zapalenie warg
(sk¹poobjawowa postaæ zespo³u Melkerssona-Rosenthala) (SD: b do a); dermatozy
pêcherzowe: np. pêcherzyca zwyk³a, pemfigoid pêcherzowy, ³agodny pemfigoid
b³on œluzowych, linijna IgA dermatoza (SD: b do a); zapalenia naczyñ: np. alergiczne zapalenie naczyñ, guzkowe zapalenie têtnic (SD: b do a); choroby autoimmunologiczne: np. zapalenie skórno-miêœniowe, twardzina uk³adowa (faza stwardnieniowa), przewlek³y toczeñ rumieniowaty kr¹¿kowy i podostra postaæ skórna tocznia rumieniowatego (SD: b do a); dermatozy ci¹¿owe: np. opryszczka ci¹¿owa, liszajec
opryszczkowaty (SD: d do a); dermatozy rumieniowo-z³uszczaj¹ce: np. ³uszczyca
krostkowa, ³upie¿ czerwony mieszkowy, grupa przy³uszczyc (SD: c do a); erytrodermia, w tym przypadki zespo³u Sézary’ego (SD: c do a); inne choroby: np. reakcja Jarischa-Herxheimera na penicylinê zastosowan¹ w leczeniu ki³y, naczyniak krwionoœny jamisty z szybko postêpuj¹cym wytrzeszczem, choroba Behçeta, piodermia
zgorzelinowa, eozynofilowe zapalenie powiêzi, liszaj czerwony rumieniowaty, dziedziczne pêcherzowe oddzielanie siê naskórka (SD: c do a). Hematologia/onkologia:
autoimmunologiczna niedokrwistoœæ hemolityczna (SD: c do a), samoistna plamica
ma³op³ytkowa (choroba Werlhofa) (SD: a), ostra ma³op³ytkowoœæ przemijaj¹ca (SD:
a), ostra bia³aczka limfoblastyczna, ziarnica z³oœliwa, ch³oniak nieziarniczy, przewlek³a bia³aczka limfatyczna, makroglobulinemia Waldenströma, szpiczak mnogi (SD:
e), hiperkalcemia w przebiegu podstawowej choroby nowotworowej (SD: c do a),
profilaktyka i leczenie wymiotów wywo³anych cytostatykami (SD: b do a), stosowanie w ramach leczenia przeciwwymiotnego; terapia paliatywna chorób nowotworowych. Uwaga: prednizolon mo¿e byæ stosowany w celu ³agodzenia objawów, np. w
przypadku braku apetytu, jad³owstrêtu i ogólnego os³abienia w przebiegu zaawansowanych chorób nowotworowych po wyczerpaniu mo¿liwoœci specyficznych terapii.
Szczegó³owe informacje mo¿na znaleŸæ w aktualnej literaturze specjalistycznej.
Neurologia (SD: a): miastenia (lekiem pierwszego wyboru jest azatiopryna), przewlek³y zespó³ Guillaina-Barrégo; zespó³ Tolosa-Hunta; polineuropatia w przebiegu
gammapatii monoklonalnej; stwardnienie rozsiane (przy doustnym stopniowym
zmniejszaniu dawek po wczeœniejszym pozajelitowym podawaniu du¿ych dawek glikokortykosteroidów w przebiegu ostrego rzutu choroby); napady zgiêciowe (zespó³
Westa). Choroby zakaŸne: stany toksyczne w przebiegu ciê¿kich chorób zakaŸnych
(w skojarzeniu z antybiotykami lub chemioterapeutykami), np. gruŸlicze zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych (SD: b), ciê¿kie postacie gruŸlicy p³uc (SD: b). Choroby oczu (SD: b do a): w chorobach uk³adowych obejmuj¹cych oczy i w procesach
immunologicznych w obrêbie oczodo³u i oka: neuropatia nerwu wzrokowego (np. olbrzymiokomórkowe zapalenie têtnic, przednia niedokrwienna neuropatia nerwu
wzrokowego (AION), urazowa neuropatia nerwu wzrokowego), choroba Behçeta,
sarkoidoza, orbitopatia tarczycowa, rzekomy guz oczodo³u, odrzucenie przeszczepu i w niektórych zapaleniach b³ony naczyniowej, takich jak zespó³ Harady i wspó³czulne zapalenie naczyniówki; w nastêpuj¹cych chorobach ogólnoustrojowe podawanie glikokortykosteroidów wskazane jest tylko w przypadku nieskutecznej terapii lekami stosowanymi miejscowo: zapalenie twardówki, zapalenie nadtwardówki,
zapalenie rogówki, przewlek³e zapalenie cia³a rzêskowego, zapalenie b³ony naczyn-
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iowej, alergiczne zapalenie spojówek, oparzenia zwi¹zkami zasadowymi, w skojarzeniu z leczeniem przeciwbakteryjnym w przypadku autoimmunologicznego lub
zwi¹zanego z ki³¹ œródmi¹¿szowego zapalenia rogówki, w zapaleniu zrêbu rogówki
wywo³anym wirusem opryszczki pospolitej, tylko jeœli nab³onek rogówki jest nieuszkodzony i zapewniona jest regularna kontrola okulistyczna. Gastroenterologia/Hepatologia: wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego (SD: b do c); choroba Leœniowskiego-Crohna (SD: b); autoimmunologiczne zapalenie w¹troby (SD: b); oparzenia
prze³yku substancjami ¿r¹cymi (SD: a). Nefrologia: submikroskopowe k³êbuszkowe
zapalenie nerek (SD: a); rozplemowe zewn¹trzw³oœniczkowe k³êbuszkowe zapalenie nerek (gwa³townie postêpuj¹ce k³êbuszkowe zapalenie nerek) (SD: leczenie du¿ymi dawkami w pulsach, na ogó³ w skojarzeniu z cytostatykami), zmniejszanie
dawki i zakoñczenie leczenia w zespole Goodpasture’a, we wszystkich innych postaciach d³ugotrwa³e leczenie (SD: d); idiopatyczne zw³óknienie pozaotrzewnowe
(SD: b). WP: Autoimmunizacyjne zapalenie trzustki u dzieci do 18 r¿.; eozynofilowe
zapalenie jelit u dzieci do 18 r¿.; stan po przeszczepie nerki u dzieci do 18 r¿. (2)
Kobiety w ci¹¿y
Sun Farm

Preheftari: tabl. 10 mg - 28 szt. u
Preheftari: tabl. 15 mg - 28 szt. u
Preheftari: tabl. 30 mg - 28 szt. u

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Aripiprazole

Pregabalin Accord: kaps. twarde 50 mg - 56 szt. u Rx 100%
Pregabalin Accord: kaps. twarde 75 mg - 56 szt. u Rx 100%
Pregabalin Accord: kaps. twarde 150 mg - 56 szt. u Rx 100%
Pregabalin

Accord Healthcare

kaps. twarde 75 mg - 28 szt. u
kaps. twarde 75 mg - 56 szt. u
kaps. twarde 150 mg - 28 szt. u
kaps. twarde 150 mg - 56 szt. u

Rx
Rx
Rx
Rx

Pregabalin

Pregabalin Mylan:
Pregabalin Mylan:
Pregabalin Mylan:
Pregabalin Mylan:

19,90 Prepandrix: inj. [emulsja] 3,75 µg HA - 50 fiol. 2,5 ml
Influenza vaccine
22,00
29,80

Bioton

100%
100%
100%
100%

10,72
13,62
13,83
20,67

Apotex Europe B.V.

kaps. twarde 50 mg - 56 szt. u
kaps. twarde 75 mg - 56 szt. u
kaps. twarde 150 mg - 56 szt. u
kaps. twarde 300 mg - 56 szt. u

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

19,00
22,00
32,00
45,00

Rx 100%
Rx 100%

13,00
16,96

Rx 100%

30,24

Pregabalin

Mylan

Pregabalin Sandoz: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
Pregabalin Sandoz: kaps. twarde 75 mg - 28 szt. u
Pregabalin Sandoz: kaps. twarde 75 mg
- 56 szt. (w blis. perforowanym) u
Pregabalin Sandoz: kaps. twarde 75 mg - 56 szt. u

Rx 100%

25,88
100% 65,34
Pregabalin Sandoz: kaps. twarde 75 mg - 70 szt. u Rx R(1)
4,91
S(2)
bezp³.
Pregabalin Sandoz: kaps. twarde 150 mg - 28 szt. u Rx 100% 31,92
Pregabalin Sandoz: kaps. twarde 150 mg - 56 szt. u Rx 100% 44,92
100% 124,90
Pregabalin Sandoz: kaps. twarde 150 mg - 70 szt. u Rx R(1)
3,73
S(2)
bezp³.
Pregabalin Sandoz: kaps. twarde 300 mg - 56 szt. u Rx 100% 96,88
Pregabalin (1) Leczenie doros³ych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci
75+
W: Ból neuropatyczny. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i oœrodkowego u osób doros³ych. Padaczka.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu skojarzonym napadów czêœciowych u
doros³ych, które s¹ lub nie s¹ wtórnie uogólnione. Uogólnione zaburzenia lêkowe.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu uogólnionych zaburzeñ lêkowych (ang.
GAD) u osób doros³ych.
Sandoz GmbH

Pregabalin Stada:
Pregabalin Stada:
Pregabalin Stada:
Pregabalin Stada:
Pregabalin Stada:
Pregabalin Stada:
Pregabalin Stada:

kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
kaps. twarde 25 mg - 56 szt. u
kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
kaps. twarde 50 mg - 56 szt. u
kaps. twarde 75 mg - 14 szt. u
kaps. twarde 75 mg - 56 szt. u
kaps. twarde 150 mg - 56 szt. u

Pregabalin

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

Bausch Health

100% 14,02
Rx 30%(1) 7,27
Presartan H: tabl. powl. 50/12,5 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 27,07
(1)
Rx 30% 13,55
Presartan H: tabl. powl. 100/25 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Losartan potassium + Hydrochlorothiazide (1) W: Produkt jest wskazany w
leczeniu pierwotnego nadciœnienia têtniczego u pacjentów, których ciœnienie krwi
nie jest wystarczaj¹co kontrolowane podczas leczenia losartanem lub hydrochlorotiazydem w monoterapii. (2) Pacjenci 75+
Bausch Health

Prestarium® 5 mg - (IR): tabl. powl. 5 mg - 30 szt.

Rx 100%

Perindopril arginine

18,00
Delfarma

100% 21,74
Rx R(1) 19,66
Prestarium® 5 mg: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 34,66
Rx R(1) 30,51
Prestarium® 10 mg: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Perindopril arginine (1) W: Dawka 5 mg: leczenie nadciœnienia têtniczego. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Stabilna choroba wieñcowa. Zmniejszenie
ryzyka incydentów sercowych u pacjentów z zawa³em miêœnia serca i/lub rewasku100%
7,06 laryzacj¹ w wywiadzie. Dawka 10 mg: leczenie nadciœnienia têtniczego. Stabilna
100% 11,76 choroba wieñcowa. Zmniejszenie ryzyka incydentów sercowych u pacjentów z za100% 14,11 wa³em miêœnia serca i/lub rewaskularyzacj¹ w wywiadzie. (2) Pacjenci 75+ Servier
®
Rx 100% 29,00
100% 25,80 Prestilol : tabl. powl. 5/5 mg - 30 szt. u
®
Rx 100% 42,00
100% 19,20 Prestilol : tabl. powl. 5/10 mg - 30 szt. u
®
Rx 100% 31,00
100% 25,60 Prestilol : tabl. powl. 10/5 mg - 30 szt. u
®
Rx 100% 44,00
100% 47,00 Prestilol : tabl. powl. 10/10 mg - 30 szt. u
Servier
Stada Arzneimittel Bisoprolol fumarate + Perindopril arginine

Pregabalin

Zentiva

Preheftari: tabl. 5 mg - 28 szt. u

100%

Rx 30%(1)
S(2)

21,38
34,20 Prestozek Combi: tabl. 4/5 mg - 30 szt. u

Pregabalin

X

GSK Commercial

11,49
4,74
bezp³.
Losartan potassium (1) W: Leczenie pierwotnego nadciœnienia têtniczego. Leczenie chorób nerek u pacjentów z nadciœnieniem têtniczym i cukrzyc¹ typu 2 z
bia³komoczem ³0,5 g/dobê jako sk³adowa leczenia przeciwnadciœnieniowego. Leczenie przewlek³ej niewydolnoœci serca (u pacjentów w wieku ³60 lat), gdy leczenie
inhibitorami ACE nie wydaje siê byæ odpowiednie z powodu z³ej tolerancji, zw³aszcza kaszlu, lub przeciwwskazania. U pacjentów z niewydolnoœci¹ serca, których
stan zosta³ ustabilizowany inhibitorem ACE, nie nale¿y zmieniaæ terapii na losartan.
Frakcja wyrzutowa lewej komory serca u pacjentów powinna wynosiæ £40%, a ich
stan powinien byæ ustabilizowany podczas leczenia przewlek³ej niewydolnoœci serca. W celu zmniejszenia ryzyka wyst¹pienia udaru mózgu u pacjentów z nadciœnieniem têtniczym i przerostem lewej komory serca potwierdzonym w EKG. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w
przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+

Presartan: tabl. powl. 50 mg - 30 szt.

Pregabalin Zentiva: kaps. twarde 75 mg - 56 szt. u Rx 100%
Pregabalin Zentiva: kaps. twarde 150 mg - 56 szt. u Rx 100%
Pregamid: kaps. twarde 75 mg - 14 szt. u
Pregamid: kaps. twarde 150 mg - 56 szt. u

Rx 100%

Rx 100%
Rx 100%

8,49
39,49 Prestozek Combi: tabl. 4/5 mg - 60 szt. u

G.L. Pharma Poland

Rx 100%

X

100%
Rx R(1)
S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)

100%

X
X Prestozek Combi: tabl. 4/10 mg - 30 szt. u
X

100% 12,80
Rx R(1) 10,72
Prenessa®: tabl. 4 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 24,18
Rx R(1) 20,03
Prenessa®: tabl. 8 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Perindopril erbumine (1) W: Dawka 4 mg. Leczenie nadciœnienia têtniczego. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Zmniejszenie ryzyka wyst¹pienia incydentów sercowych u pacjentów z zawa³em serca i/lub rewaskularyzacj¹ w wywiadzie.
Preductal® MR: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 35 mg
Rx 100% 29,00 Dawka 8 mg. Leczenie nadciœnienia têtniczego. Zmniejszenie ryzyka wyst¹pienia
- 60 szt.
incydentów sercowych u pacjentów z zawa³em miêœnia sercowego i/lub rewaskulaPreductal® MR: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 35 mg
Krka
Rx 100% 53,00 ryzacj¹ w wywiadzie. (2) Pacjenci 75+
- 120 szt.
100%
8,82
Trimetazidine dihydrochloride
Servier Prenome: tabl. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt.
Rx
50%(1)
4,41
100% 13,19
100% 14,42
Prefaxine: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 37,5 mg Rx 30%(1) 5,43 Prenome: tabl. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt.
Rx
50%(1)
- 28 szt. u
7,21
S(2)
bezp³. Omeprazole (1) W: Doroœli. Leczenie owrzodzenia dwunastnicy. Zapobieganie
100% 25,26 nawrotom owrzodzenia dwunastnicy. Leczenie owrzodzeñ ¿o³¹dka. Zapobieganie
Prefaxine: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 75 mg
Rx 30%(1) 9,75 nawrotom owrzodzenia ¿o³¹dka. Razem z odpowiednimi antybiotykami, terapia era- 28 szt. u
dykacyjna Helicobacter pylori (H. pylori) w chorobie wrzodowej. Leczenie owrzodS(2)
bezp³. zeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ. Zapobieganie po100% 48,40 wstawaniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ u
Prefaxine: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 150 mg Rx 30%(1) 17,38 pacjentów nara¿onych na ryzyko ich wyst¹pienia. Leczenie refluksowego zapalenia
prze³yku. D³ugoterminowe leczenie podtrzymuj¹ce pacjentów po wygojeniu refluks- 28 szt. u
S(2)
bezp³. owego zapalenia prze³yku. Leczenie objawowej choroby refluksowej prze³yku. LeVenlafaxine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa czenie zespo³u Zollingera-Ellisona. Dzieci powy¿ej 1 roku oraz o mc. ³10 kg. Lepolineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2) Pacjenci czenie refluksowego zapalenia prze³yku. Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaœnej treœci ¿o³¹dkowej w chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ w wieku
75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej de- powy¿ej 4 lat. W skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy
wywo³anego
przez H. pylori. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej
presji. Leczenie fobii spo³ecznej. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. LeMercapharm
czenie lêku napadowego z lub bez towarzysz¹cej agorafobii.
Polpharma 2 r¿.

Pregabalin Apotex:
Pregabalin Apotex:
Pregabalin Apotex:
Pregabalin Apotex:
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Predu

12,07
9,99
bezp³.
23,80
19,65
bezp³.

12,07
9,99
S(2)
bezp³.
100% 23,80
Rx R(1) 19,65
Prestozek Combi: tabl. 4/10 mg - 60 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 23,80
Rx R(1) 19,65
Prestozek Combi: tabl. 8/5 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 46,50
(1)
Rx R
Prestozek Combi: tabl. 8/5 mg - 60 szt. u
38,20
S(2)
bezp³.
100% 23,80
Rx R(1) 19,65
Prestozek Combi: tabl. 8/10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 46,50
Rx R(1) 38,20
Prestozek Combi: tabl. 8/10 mg - 60 szt. u
S(2)
bezp³.
Amlodipine + Perindopril tert-butyloamine (1) W: Produkt jest wskazany w
leczeniu zastêpczym samoistnego nadciœnienia têtniczego i/lub stabilnej choroby
wieñcowej, u pacjentów, u których uzyskano kontrolê stosuj¹c jednoczeœnie peryndopryl i amlodypinê, w takich samych dawkach. (2) Pacjenci 75+
Adamed

Rx R(1)

Rx 100% 254,67

Prevenar 13®: inj. [zaw.] 0,5 ml - 1 amp.-strzyk.

100% 276,51
50%(1) 138,26
Pneumococcal vaccine (1) Profilaktyka osób powy¿ej 65 r¿. ze zwiêkszonym
(umiarkowanym do wysokiego) ryzykiem choroby pneumokokowej tj. z: przewlek³¹
chorob¹ serca, przewlek³¹ chorob¹ w¹troby, przewlek³¹ chorob¹ p³uc, cukrzyc¹, implantem œlimakowym, wyciekiem p³ynu mózgowo-rdzeniowego, wrodzon¹ lub nabyt¹ aspleni¹, niedokrwistoœci¹ sierpowat¹ i innymi hemoglobinopatiami, przewlek³¹
niewydolnoœci¹ nerek, wrodzonym lub nabytym niedoborem odpornoœci, uogólnion¹ choroba nowotworow¹, zaka¿eniem wirusem HIV, chorob¹ Hodgkina, jatrogenn¹ immunosupresj¹, bia³aczk¹, szpiczakiem mnogim, przeszczepem narz¹du litego
W: Czynne uodpornienie przeciwko chorobie inwazyjnej, zapaleniu p³uc i ostremu
zapaleniu ucha œrodkowego wywo³ywanym przez bakterie Streptococcus pneumoniae u niemowl¹t, dzieci i m³odzie¿y od ukoñczenia 6. tyg. do ukoñczenia 17. r¿.
Czynne uodpornienie przeciwko chorobie inwazyjnej i zapaleniu p³uc wywo³ywanym
przez bakterie Streptococcus pneumoniae u doros³ych w wieku ³18 lat i osób w podesz³ym wieku. Informacje dotycz¹ce ochrony przeciw okreœlonym serotypom
pneumokokowym, patrz ChPL. Stosowanie szczepionki powinno byæ ustalone
zgodnie z oficjalnymi zaleceniami z uwzglêdnieniem ryzyka wystêpowania choroby
inwazyjnej i zapalenia p³uc w ró¿nych grupach wiekowych, chorób wspó³istniej¹cych, jak równie¿ danych epidemiologicznych o zmiennoœci serotypów w ró¿nych
obszarach geograficznych.
Pfizer

Prevenar 13®: inj. [zaw.] 0,5 ml - 1 amp.-strzyk. (+ ig³a) Rx

100% 20412,00
B(1)
bezp³.
100% 40824,00
Rx-z (1)
tPREVYMIS: tabl. powl. 480 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
Letermovir (1) Program lekowy: stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u doros³ych, seropozytywnych wzglêdem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych
W: Produkt leczniczy jest wskazany w zapobieganiu reaktywacji cytomegalowirusa
(ang. CMV) i rozwojowi choroby u doros³ych, seropozytywnych wzglêdem CMV pacjentów [R+], którzy byli poddani zabiegowi allogenicznego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. HSCT). Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne
zalecenia dotycz¹ce odpowiedniego stosowania leków przeciwwirusowych.

tPREVYMIS: tabl. powl. 240 mg - 28 szt. u

Rx-z

Merck Sharp & Dohme

Prezista: tabl. powl. 150 mg - 240 szt.
Prezista: tabl. powl. 400 mg - 60 szt.
Prezista: tabl. powl. 600 mg - 60 szt.

Rx-z 100%
Rx-z 100%
Rx-z 100%

Darunavir

Janssen-Cilag

Pridinol® Alvogen: tabl. 5 mg - 50 szt.

Rx 100%

Pridinol

22,70
Alvogen

Priligy: tabl. powl. 30 mg - 3 szt. u
Priligy: tabl. powl. 60 mg - 3 szt. u
Dapoxetine

Primacor®:
Primacor®:
Primacor®:
Primacor®:

X
X
X

Rx 100% 80,49
Rx 100% 100,49
Berlin-Chemie/Menarini

tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
tabl. powl. 10 mg - 60 szt.
tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
tabl. powl. 20 mg - 60 szt.

Lercanidipine hydrochloride

Primolut-Nor®: tabl. 5 mg - 20 szt.
Primolut-Nor®: tabl. 5 mg - 30 szt.

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

Berlin-Chemie/Menarini

Rx 100%
Rx 100%

19,29
23,00

Rx 100%

19,90

Norethisterone acetate

Prinivil: tabl. 20 mg - 28 szt.

Bayer

Lisinopril

Priorix-Tetra: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
- 1 fiol. prosz. (+1 amp.-strzyk. rozp.)
Priorix-Tetra: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
- 1 fiol. prosz. (+1 amp. rozp.)

17,33
32,66
34,81
56,66

MSD

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Varicella vaccine + Rubella vaccine + Mumps vaccine + Measles vacci GSK Pharmaceuticals SA
ne

PRIORIX™: inj. dom./podsk. [liof. do przyg. roztw.]
- 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk.

Rx 100%

82,84

Measles vaccine + Mumps vaccine + Rubella vaccine GSK Pharmaceuticals SA

PritorPlus®: tabl. 40/12,5 mg - 28 szt.
PritorPlus®: tabl. 80/25 mg - 14 szt.
PritorPlus®: tabl. 80/12,5 mg - 28 szt.

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

28,41
X
35,35
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LEKsykon - Receptariusz

Prito

PritorPlus®: tabl. 80/25 mg - 28 szt.

Rx 100%

Telmisartan + Hydrochlorothiazide

35,35 Progynova® 21: tabl. powl. 2 mg - 21 szt.
Bayer Estradiol valerate

Rx 100%

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

100% 32,89
18,81
Rx
Prohidna: tabl. powl. 80 mg - 28 szt. u
30%(1) 19,53
X
Rx 100%
24,98 Prohidna: tabl. powl. 120 mg - 28 szt. u
X
Telmisartan
Bayer Febuxostat (1) Leczenie przewlek³ej hiperurykemii u doros³ych pacjentów w chorobach, w których wyst¹pi³o ju¿ odk³adanie siê z³ogów moczanowych, gdy leczenie
100% 2551,50 allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie mo¿e byæ kontynuowane z powodu wyPrivigen: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 100 ml Rx-z (1)
B
bezp³. st¹pienia dzia³añ niepo¿¹danych
100% 5103,00 W: Leczenie przewlek³ej hiperurykemii w chorobach, w których wyst¹pi³o ju¿ odk³adanie siê z³ogów moczanowych (w tym guzki dnawe i/lub zapalenie stawów dnawe
Privigen: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 200 ml Rx-z (1)
B
bezp³. czynne lub w wywiadzie). Zapobieganiu i leczeniu przewlek³ej hiperurykemii u doro100%
637,88 s³ych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wyst¹pienia zespo³u rozpadu guza (ang. TLS).
Privigen: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 25 ml Rx-z (1)
B
bezp³.
Synoptis Pharma
100% 10206,00 Prokit: tabl. powl. 50 mg - 40 szt.
Rx
100%
20,00
Rx-z
Privigen: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 400 ml
B(2)
bezp³. Prokit: tabl. powl. 50 mg - 90 szt.
Rx 100% 45,49
100% 1275,75 Prokit: tabl. powl. 50 mg - 100 szt.
Rx 100% 50,00
Privigen: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 50 ml Rx-z (1)
B
bezp³. Itopridi hydrochloridum
PRO.MED.PL
Immunoglobulin human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych niedoborów
100% 622,90
odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie pierwotnych Prolia: inj. [roztw.] 60 mg/ml
Rx 30%(1) 186,87
niedoborów odpornoœci u dzieci, Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (2) Program lekowy: leczenie pierwotnych - 1 amp.-strzyk. z aut. zabezp. ig³y
S(2)
bezp³.
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
Denosumab (1) Osteoporoza pomenopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5
przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
W: Leczenie zastêpcze u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat) w nastêpuj¹cych przy- mierzone metod¹ DXA lub wyst¹pienie z³amania osteoporotycznego) u kobiet w
padkach: zespo³y pierwotnego niedoboru odpornoœci (PID) z zaburzeniem produkcji wieku powy¿ej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami lub z
przeciwcia³, hipogammaglobulinemia i nawracaj¹ce zaka¿enia bakteryjne u pacjentów z przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania, Osteoporoza (T-score
przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹, u których profilaktyczna antybiotykoterapia by³a nie- mniejsze lub równe -2,5 mierzone metod¹ DXA lub wyst¹pienie z³amania osteoposkuteczna, hipogammaglobulinemia i nawracaj¹ce zaka¿enia bakteryjne u pacjentów ze rotycznego) u mê¿czyzn w wieku powy¿ej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustszpiczakiem mnogim w fazie plateau, którzy nie reaguj¹ na szczepionkê pneumokoko- nymi bisfosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania
w¹. Hipogammaglobulinemia u pacjentów po zabiegu przeszczepienia allogenicznych (2) Pacjenci 75+
komórek macierzystych (HSCT). Wrodzony AIDS z nawracaj¹cymi zaka¿eniami bakter- W: Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie i u mê¿czyzn, u których wystêpuyjnymi. Immunomodulacja u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat) w nastêpuj¹cych je zwiêkszone ryzyko z³amañ. U kobiet po menopauzie lek znacz¹co zmniejsza ryprzypadkach: pierwotna ma³op³ytkowoœæ immunologiczna (ITP) u pacjentów ze zwiêk- zyko z³amañ krêgów, z³amañ pozakrêgowych oraz z³amañ biodra. Leczenie utraty
szonym ryzykiem krwawienia lub przed zabiegiem chirurgicznym w celu zwiêkszenia masy kostnej w przebiegu ablacji hormonalnej u mê¿czyzn z rakiem gruczo³u krokoCSL Behring GmbH wego, u których wystêpuje zwiêkszone ryzyko z³amañ. U mê¿czyzn z rakiem gruliczby p³ytek krwi, zespó³ Guillaina-Barrégo, choroba Kawasaki.
czo³u krokowego leczonych ablacj¹ hormonaln¹ lek znacz¹co zmniejsza ryzyko
Proaxon: roztw. doust. 1000 mg/10 ml - 10 sasz. 10 ml Rx 100% 75,00 z³amañ krêgów. Leczenie utraty masy kostnej zwi¹zanej z d³ugoterminowym uk³adCiticoline
Biofarm owym leczeniem glikokortykosteroidami doros³ych pacjentów, u których wystêpuje
zwiêkszone ryzyko z³amañ.
Amgen
100% 40,57
Rx (1)
Rx 100% 133,38
Probella: tabl. 2 mg - 28 szt.
Prolutex: inj. [roztw.] 25 mg/ml - 7 fiol. 1,119 ml u
R
7,50
Progesterone
IBSA Poland
Dienogest (1) Endometrioza
Rx 100% 23,70
W: Leczenie endometriozy.
Polpharma Promazine Hasco: tabl. powl. 25 mg - 60 szt.
Rx 100% 33,30
100% 11,34 Promazine Hasco: tabl. powl. 50 mg - 60 szt.
Rx
Profenid®: czopki 100 mg - 10 szt.
Rx 100% 33,30
50%(1)
5,67 Promazine Hasco: tabl. powl. 100 mg - 60 szt.
Hasco-Lek SA
100% 11,61 Promazine hydrochloride
Rx
Profenid®: tabl. powl. 100 mg - 30 szt.
®
Rx 100% 30,40
50%(1)
7,03 Promazin Jelfa : dra¿. 25 mg - 60 szt.
Rx 100% 39,50
Ketoprofen (1) W: Czopki: objawowe leczenie chorób reumatycznych, w tym: reu- Promazin Jelfa®: dra¿. 50 mg - 60 szt.
matoidalnego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów. Objawowe le- Promazin Jelfa®: dra¿. 100 mg - 60 szt.
Rx 100% 38,41
czenie ostrych stanów zapalnych narz¹du ruchu (zapalenie œciêgna, urazy). Bóle
Bausch Health
kostno-miêœniowe o nasileniu niewielkim do umiarkowanego, niezale¿nie od pocho- Promazine hydrochloride
dzenia. Tabl. powl.: objawowe leczenie: chorób reumatycznych, w tym reumatoidal- Prometax: kaps. twarde 1,5 mg - 28 szt. u
Rx-z 100% 145,18
nego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów, przebiegaj¹cej z du¿ym
Rx-z 100% 145,68
nasileniem bólu i znacznie ograniczaj¹cych sprawnoœæ chorego. Bóle ró¿nego po- Prometax: kaps. twarde 3 mg - 28 szt. u
chodzenia o nasileniu s³abym do umiarkowanego. Bolesne miesi¹czkowanie. Tabl. Prometax: kaps. twarde 3 mg - 56 szt. u
Rx-z 100% 290,53
o przed³. uwalnianiu: objawowe leczenie przewlek³ych zapalnych chorób reumat- Prometax: kaps. twarde 4,5 mg - 28 szt. u
Rx-z 100% 145,18
ycznych, zw³aszcza reumatoidalnego zapalenia stawów. Objawowe leczenie ciê¿kiRx-z 100% 290,37
ch zmian zwyrodnieniowych stawów, jeœli niezbêdna dawka wynosi 200 mg na do- Prometax: kaps. twarde 4,5 mg - 56 szt. u
bê. WP: Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych ni¿ okre- Prometax: kaps. twarde 6 mg - 28 szt. u
Rx-z 100% 145,68
œlone w ChPL
Sanofi-Aventis France
Rx-z 100% 290,37
Prometax: kaps. twarde 6 mg - 56 szt. u
Rx 100% 84,00 Rivastigmine
Profitadal: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
Novartis Europharm Limited
Rx 100% 28,00
Profitadal: tabl. powl. 10 mg - 4 szt.
100% 13,30
Rx 100% 21,00
Profitadal: tabl. powl. 20 mg - 2 szt.
Promonta 4 mg: tabl. do rozgr. i ¿ucia 4 mg - 28 szt. Rx 30%(1) 7,06
Rx 100% 33,00
Profitadal: tabl. powl. 20 mg - 4 szt.
C(2)
bezp³.
Tadalafil
Aflofarm Farmacja Polska
100% 16,66
100% 14,10
(1)
Promonta 5 mg: tabl. do rozgr. i ¿ucia 5 mg - 28 szt. Rx 30%
8,85
Rx
Progastim: kaps. dojelitowe 20 mg - 28 szt.
50%(1)
7,77
C(2)
bezp³.
Omeprazole (1) W: Zastosowanie u pacjentów doros³ych: leczenie owrzodzenia
100% 25,27
dwunastnicy; zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy; leczenie owrzoRx 30%(1) 9,65
dzenia ¿o³¹dka; zapobieganie nawrotom owrzodzenia ¿o³¹dka; w skojarzeniu z od- Promonta 10 mg: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
powiednimi antybiotykami, terapia eradykacyjna Helicobacter pylori (H. pylori) w
C(2)
bezp³.
chorobie wrzodowej; leczenie owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ; zapobieganie powstawaniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy Montelukast (1) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna
zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ u pacjentów nara¿onych na ryzyko ich wy- choroba p³uc (2) Kobiety w ci¹¿y
st¹pienia; leczenie refluksowego zapalenia prze³yku; d³ugoterminowe leczenie pod- W: Wszystkie informacje dotycz¹ce preparatu - o ile nie jest wyraŸnie zaznaczone inactrzymuj¹ce pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia prze³yku; leczenie ob- zej - odnosz¹ siê zarówno do preparatu w postaci tabl. do rozgryzania i ¿ucia 4 mg i 5
jawowej choroby refluksowej prze³yku; leczenie zespo³u Zollingera-Ellisona. Dzieci mg, jak równie¿ preparatu w postaci tabl. powl. 10 mg. Preparat jest stosowany pomocnpowy¿ej 1 roku oraz o mc. ³ 10 kg: leczenie refluksowego zapalenia prze³yku; le- iczo w leczeniu astmy u pacjentów z astm¹ przewlek³¹ o ³agodnym lub umiarkowanym
czenie objawowe zgagi i zarzucania kwaœnej treœci ¿o³¹dkowej w chorobie reflukso- nasileniu, u których efekty leczenia wziewnymi kortykosteroidami i stosowanymi doraŸnwej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ powy¿ej 4 lat: w skojarzeniu z antybiotykami w lecze- ie krótko dzia³aj¹cymi b-agonistami s¹ niezadowalaj¹ce. U pacjentów w wieku 2-14 lat
niu owrzodzenia dwunastnicy wywo³anego przez H. pylori. WP: Zapalenie b³ony œl- preparat mo¿e byæ równie¿ stosowany zamiast ma³ych dawek wziewnych kortykosteroRECORDATI idów u pacjentów z astm¹ przewlek³¹ o ³agodnym nasileniu, u których w ostatnim okresuzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
ie nie obserwowano ciê¿kich napadów astmy wymagaj¹cych stosowania doustnych
Progesterone Besins: kaps. miêkkie 100 mg - 30 szt. u Rx 100% 43,00 kortykosteroidów, oraz u pacjentów, którzy nie s¹ w stanie stosowaæ kortykosteroidów
Progesterone Besins: kaps. miêkkie 200 mg - 15 szt. u Rx 100% 39,99 wziewnych. U pacjentów w wieku od 15 lat z astm¹, u których preparat jest stosowany w
leczeniu astmy, mo¿e on równie¿ ³agodziæ objawy sezonowego alergicznego zapalenia
Progesterone
Besins Healthcare b³ony œluzowej nosa. Preparat jest te¿ stosowany w zapobieganiu astmie, w której
Bausch Health
100% 56,57 skurcz oskrzeli wywo³any jest g³ównie przez wysi³ek fizyczny.
Rx (1)
Prograf: kaps. twarde 0,5 mg - 30 szt.
R
3,40 Pronasal: aerozol do nosa 50 µg/dawkê
Rx 100% 18,60
100% 112,74 - 1 but. 60 dawek
Rx (1)
Prograf: kaps. twarde 1 mg - 30 szt.
100% 14,50
R
3,20 Pronasal: aerozol do nosa 50 µg/dawkê
Rx
50%(1)
7,25
100% 563,75 - 1 but. (140 dawek)
Rx (1)
Prograf: kaps. twarde 5 mg - 30 szt.
100% 27,41
R
3,25 Pronasal: aerozol do nosa 50 µg/dawkê
Rx
(1)
50%
13,71
Tacrolimus (1) Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ szpiku WP: - 2 but. 140 dawek
Stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia
Mometasone furoate (1) W: Produkt leczniczy wskazany jest do stosowania u
W: Profilaktyka odrzucania przeszczepu u biorców alogenicznych przeszczepów osób doros³ych i dzieci w wieku 3 lat lub powy¿ej w leczeniu objawów sezonowego
w¹troby, nerki lub serca. Leczenie w przypadkach odrzucania przeszczepu alogeni- lub ca³orocznego zapalenia b³ony œluzowej nosa. Produkt leczniczy wskazany jest
cznego, opornych na terapiê innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi. tak¿e w leczeniu polipów nosa u osób doros³ych powy¿ej 18 lat.

Pritor®: tabl. 40 mg - 28 szt.
Pritor®: tabl. 80 mg - 14 szt.
Pritor®: tabl. 80 mg - 28 szt.

Astellas Pharma

100%

X
Bayer

Teva Pharmaceuticals Polska

Pronoran®: tabl. o przed³. uwalnianiu 50 mg - 30 szt.

25,93

Rx 30%(1) 12,32

S(2)
bezp³.
Piribedil (1) Choroba i zespó³ Parkinsona (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie choroby Parkinsona: w monoterapii (szczególnie postaci przebiegaj¹cych z dr¿eniem); w leczeniu skojarzonym z lewodop¹; od pocz¹tku lub zastosowanym póŸniej, szczególnie w postaci przebiegaj¹cej z dr¿eniem.
Servier

Propecia®: tabl. powl. 1 mg - 28 szt.

Rx 100% 180,00

Finasteride

Propofol 1% - import docelowy: inf./inj. [emulsja]
200 mg/20 ml - 5 amp. 20 ml

Organon Polska

Lz 100%

Propofol

Propofol-Lipuro® 0,5%: inj./inf. [emulsja] 5 mg/ml
- 5 amp. 20 ml
Propofol-Lipuro® 1%: inj./inf. [emulsja] 10 mg/ml
- 5 amp. 20 ml
Propofol-Lipuro® 2%: inj./inf. [emulsja] 20 mg/ml
- 10 fiol. 50 ml
Propofol

Polifarma

Lz 100%

-

Rx 100%

55,96

Rx 100%

X

B. Braun Melsungen

100%

2,95
2,95
S(2)
bezp³.
100%
5,58
Rx R(1)
Propranolol Accord: tabl. powl. 40 mg - 50 szt.
3,20
S(2)
bezp³.
Propranolol hydrochloride (1) W: D³awica piersiowa. Nadciœnienie têtnicze.
D³ugotrwa³a profilaktyka zawa³u serca u pacjentów po ostrym zawale miêœnia sercowego. Kardiomiopatia przerostowa zawê¿aj¹ca. Dr¿enie samoistne. Nadkomorowe
zaburzenia rytmu serca. Komorowe zaburzenia rytmu serca. Nadczynnoœæ tarczycy
i tyreotoksykoza. Guz chromoch³onny nadnerczy (³¹cznie z a-adrenolitykami). Migrena. Profilaktyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z nadciœnieniem wrotnym i ¿ylakami prze³yku. WP: Napady anoksemiczne
u dzieci do 18 r¿. - profilaktyka; niewydolnoœæ serca u dzieci do 18 r¿.; naczyniaki
wczesnoniemowlêce u dzieci do 18 r¿.; naczyniaki p³askie; naczyniaki jamiste (2)
Pacjenci 75+
Accord Healthcare

Propranolol Accord: tabl. powl. 10 mg - 50 szt.

Rx R(1)

100%

4,48
4,48
S(2)
bezp³.
100%
7,98
Rx R(1)
Propranolol WZF: tabl. 40 mg - 50 szt.
5,60
(2)
S
bezp³.
Propranolol hydrochloride (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie d³awicy piersiowej - poza postaci¹ naczynioskurczow¹ (Prinzmetala). Prewencja wtórna i pierwotna zawa³u serca u pacjentów z chorob¹ wieñcow¹. Kontrola nadkomorowych i
komorowych typów zaburzeñ rytmu serca. Profilaktyka migreny. Leczenie dr¿enia
samoistnego. Zmniejszenie lêku sytuacyjnego i uogólnionego, szczególnie typu somatycznego. Profilaktyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u
pacjentów z nadciœnieniem wrotnym i ¿ylakami prze³yku. Leczenie wspomagaj¹ce
w przypadku nadczynnoœci tarczycy i prze³omu tarczycowego. Leczenie kardiomiopatii przerostowej (ze zwê¿eniem drogi odp³ywu i/lub œródkomorowym). Postêpowanie oko³ooperacyjne w przypadku guza chromoch³onnego nadnerczy (³¹cznie z
a-adrenolitykiem). WP: Napady anoksemiczne u dzieci do 18 r¿. - profilaktyka; niewydolnoœæ serca u dzieci do 18 r¿.; naczyniaki wczesnoniemowlêce u dzieci do 18
r¿.; naczyniaki p³askie; naczyniaki jamiste (2) Pacjenci 75+
Polfa Warszawa

Propranolol WZF: tabl. 10 mg - 50 szt.

Rx R(1)

Proscar®: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.

Rx R(1)

100%

28,87
7,62
bezp³.

S(2)
Finasteride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
W: Preparat jest wskazany w leczeniu ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego, w
celu: z³agodzenia objawów, zmniejszenia ryzyka wyst¹pienia ostrego zatrzymania moczu, zmniejszenia ryzyka koniecznoœci przeprowadzenia leczenia operacyjnego, w tym przezcewkowej resekcji gruczo³u krokowego (TURP) i
prostatektomii. Preparat powoduje zmniejszenie powiêkszonego gruczo³u krokowego, usprawnia przep³yw moczu oraz zmniejsza objawy zwi¹zane z rozrostem
gruczo³u krokowego. Produkt leczniczy nale¿y stosowaæ u mê¿czyzn z powiêkszonym gruczo³em krokowym.
MSD

Prostamnic: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 0,4 mg
- 30 szt.

100%

Rx R(1)
S(2)

23,27
7,99
bezp³.

Tamsulosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
W: Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. LUTS) zwi¹zane z ³agodnym rozrostem gruczo³u krokowego (ang.BPH).
+pharma Polska

Prostavasin® 60: inf. do¿. [prosz. do przyg. roztw.]
60 µg - 10 amp. u

Rx 100% 2345,90

Alprostadil

UCB Pharma

Protevasc SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 35 mg - 60 szt. Rx 100%
Protevasc SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 35 mg
Rx 100%
- 120 szt.
Trimetazidine dihydrochloride

Protopic® 0,03%: maœæ 0,3 mg/g - 1 tuba 30 g
Protopic® 0,03%: maœæ 0,3 mg/g - 1 tuba 10 g
Protopic® 0,1%: maœæ 1 mg/g - 1 tuba 30 g
Protopic® 0,1%: maœæ 1 mg/g - 1 tuba 10 g
Tacrolimus

Proursan®: kaps. 250 mg - 30 szt.
Proursan®: kaps. 250 mg - 50 szt.

23,71
41,51

Gedeon Richter

Rx
Rx
Rx
Rx

100% 166,92
100% 66,78
100% 166,92
100% 66,78
LEO Pharma

Rx 100%
Rx 100%

35,00
64,99

LEKsykon - Receptariusz

100%

93,50

Proursan®: kaps. 250 mg - 90 szt.

Rx 30%(1) 41,94

Proursan®: kaps. 250 mg - 100 szt.

Rx 100% 110,00

C(2)

bezp³.

Ursodeoxycholic acid (1) Pierwotna ¿ó³ciowa marskoœæ w¹troby w pocz¹tkowym
stadium choroby, Zaburzenia czynnoœci w¹troby i dróg ¿ó³ciowych zwi¹zane z mukowiscydoz¹ WP: Cholestaza ciê¿arnych (2) Kobiety w ci¹¿y
W: Leczenie chorób w¹troby o ró¿nej etiologii w przypadku braku wskazañ do innych rekomendowanych terapii. Pierwotne zapalenie dróg ¿ó³ciowych u pacjentów
bez zdekompensowanej marskoœci w¹troby. Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka spowodowane zarzucaniem ¿ó³ci. Rozpuszczanie cholesterolowych kamieni ¿ó³ciowych o œrednicy nie przekraczaj¹cej 15 mm, przepuszczalnych dla promieni
rentgenowskich, u pacjentów, u których pomimo obecnoœci kamieni czynnoœæ pêcherzyka ¿ó³ciowego jest zachowana. Dzieci i m³odzie¿: zaburzenia czynnoœci
w¹troby i dróg ¿ó³ciowych zwi¹zane z mukowiscydoz¹ u dzieci i m³odzie¿y w wieku
6-18 lat.
PRO.MED.PL

Proursan®: tabl. powl. 500 mg - 50 szt.
Ursodeoxycholic acid

Proviron-25: tabl. 25 mg - 20 szt.

Rx

Rx 100%

Mesterolone

Provive: inf./inj. [emulsja] 10 mg/ml - 1 fiol. 50 ml
Provive: inf./inj. [emulsja] 10 mg/ml - 1 fiol. 10 ml
Provive: inf./inj. [emulsja] 10 mg/ml - 5 fiol. 20 ml

55,59
Bayer

Lz 100%
Lz 100%
Lz 100%

Propofol

Proxacin 1%: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
- 10 amp. 10 ml
Proxacin 1%: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
- 10 fiol. 20 ml

52,00

Rx 100% 108,00
Alvogen

100%
6,77
50%(1)
3,94
100% 11,16
Rx
Proxacin 500: tabl. powl. 500 mg - 10 szt.
50%(1)
5,58
Ciprofloxacin (1) W: Lek jest wskazany do leczenia poni¿ej wymienionych zaka¿eñ. Przed rozpoczêciem terapii nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na dostêpne informacje dotycz¹ce opornoœci na cyprofloksacynê. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania produktów przeciwbakteryjnych.
Doroœli. Zaka¿enia dolnych dróg oddechowych wywo³ane przez bakterie Gram (-):
zaostrzenia POChP; zaka¿enia p³ucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy lub
rozstrzenie oskrzeli; zapalenie p³uc. Przewlek³e ropne zapalenie ucha œrodkowego.
Zaostrzenie o ciê¿kim przebiegu przewlek³ego zapalenia zatok, szczególnie wywo³ane przez bakterie Gram (-). Zaka¿enia uk³adu moczowego. Zaka¿enia uk³adu moczowo-p³ciowego: rze¿¹czkowe zapalenie cewki moczowej lub szyjki macicy, wywo³ane przez wra¿liwe szczepy Neisseria gonorrhoeae; zapalenie j¹dra i naj¹drza,
w tym wywo³ane przez wra¿liwe szczepy Neisseria gonorrhoeae; zapalenie narz¹dów miednicy mniejszej, w tym wywo³ane przez wra¿liwe szczepy Neisseria gonorrhoeae. Zaka¿enia uk³adu pokarmowego (np. biegunka podró¿nych). Zaka¿enia
w obrêbie jamy brzusznej. Zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich wywo³ane przez bakterie Gram (-). Z³oœliwe zapalenie ucha zewnêtrznego. Zaka¿enia koœci i stawów.
Zapobieganie inwazyjnym zaka¿eniom wywo³anym przez Neisseria meningitidis.
P³ucna postaæ w¹glika (zapobieganie zaka¿eniom po kontakcie z bakteriami i leczenie). Cyprofloksacynê mo¿na stosowaæ w leczeniu pacjentów z neutropeni¹ z gor¹czk¹, która przypuszczalnie jest skutkiem zaka¿enia bakteryjnego. Dzieci i m³odzie¿. Zaka¿enia p³ucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy, wywo³ane przez
Pseudomonas aeruginosa. Powik³ane zaka¿enia uk³adu moczowego oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek. P³ucna postaæ w¹glika (zapobieganie zaka¿eniom po kontakcie z bakteriami i leczenie). Cyprofloksacynê mo¿na tak¿e zastosowaæ do leczenia ciê¿kich zaka¿eñ u dzieci i m³odzie¿y, je¿eli uzna siê to za konieczne. Leczenie
powinni zalecaæ wy³¹cznie lekarze, którzy maj¹ doœwiadczenie w leczeniu mukowiscydozy i/lub ciê¿kich zaka¿eñ u dzieci i m³odzie¿y.
Alvogen

Pseudovac: inj. dom. [roztw.] - 5 amp. 1 ml

Rx

Rx 100% 1300,00

Pseudomonas aerginosa vaccine

BIOMED S.A.

100% 98,24
Rx
Psotriol: ¿el (50 µg+ 0,5 mg)/g - 1 tuba 60 g
30%(1) 29,47
Betamethasone + Calcipotriol (1) W: Leczenie miejscowe ³uszczycy ow³osionej skóry g³owy u doros³ych. Miejscowe leczenie ³uszczycy plackowatej o przebiegu
³agodnym do umiarkowanego u doros³ych, umiejscowionej na skórze cia³a, innej ni¿
ow³osiona skóra g³owy.
Sun Farm
100% 114,83
30%(1) 42,74
Betamethasone + Calcipotriol (1) W: Leczenie miejscowe stabilnej ³uszczycy
pospolitej (zwyk³ej) poddaj¹cej siê leczeniu miejscowemu u doros³ych.
Sun Farm

Psotriol: maœæ (50 µg+ 0,5 mg)/g - 1 tuba 60 g

100%
R(1)
Rx C(2)
R(3)
S(4)

64,80
3,31
bezp³.
3,31
bezp³.

Rx

100% 79,36
30%(1) 23,81
Pulmicort - (IR): zaw. do inhal. z nebulizatora
Rx C(2) bezp³.
500 µg/ml - 20 poj. 2 ml
R(3)
3,20
S(4)
bezp³.
Budesonide (1) W: Produkt leczniczy w postaci zawiesiny do nebulizacji jest wskazany: u pacjentów z astm¹ oskrzelow¹, u których konieczne jest d³ugotrwa³e podawanie glikokortykosteroidów w celu kontrolowania procesu zapalnego tocz¹cego siê
w uk³adzie oddechowym, u pacjentów z zespo³em krupu - ostrym zapaleniem krtani,
tchawicy i oskrzeli - niezale¿nie od etiologii, wi¹¿¹cym siê z istotnym zwê¿eniem
górnych dróg oddechowych, dusznoœci¹ lub „szczekaj¹cym” kaszlem i prowadz¹cym do zaburzeñ oddychania; w leczeniu zaostrzenia przewlek³ej obturacyjnej
choroby p³uc (POChP), w przypadku gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione. (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Astma, Eozynofilowe
zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (4) Pacjenci 75+ Delfarma

Pulsaren 10: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u

Rx 100%

Pulveril: aerozol wziewny 25 µg/dawkê
- 1 poj. (120 dawek)

Rx 100%

16,89
100% 15,57
Rx R(1) 12,81
Pulsaren 20: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Quinapril (1) W: Chinapryl jest wskazany w leczeniu nadciœnienia têtniczego. Chinapryl jest skuteczny u pacjentów z nadciœnieniem têtniczym w monoterapii jak równie¿ w skojarzeniu z lekami moczopêdnymi z grupy tiazydów i lekami b-adrenolitycznymi. Chinapryl jest skuteczny w leczeniu zastoinowej niewydolnoœci serca, podawany w skojarzeniu z lekami moczopêdnymi i/lub glikozydami naparstnicy. WP:
Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 r¿.; przewlek³a
choroba nerek u dzieci od 6 do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18
r¿. (2) Pacjenci 75+
Biofarm

Salmeterol

Rx 100%

Pulmicort®: zaw. do inhal. z nebulizatora 250 µg/ml
- 20 poj. 2 ml

100%
R(1)
Rx C(2)
R(3)
S(4)

3,20
bezp³.
3,20
bezp³.

Pulmicort®: zaw. do inhal. z nebulizatora 500 µg/ml
- 5 poj. 2 ml

Rx 100%

21,79

Puregon®: inj. dom./podsk. [liof. do przyg. roztw.]
300 j.m./0,36 ml - 1 zest. (+ 6 igie³)

100% 60,98
C(1)
bezp³.
R(2)
6,94
S(3)
bezp³.
100% 89,23
C(1)
bezp³.
Pulmoterol: prosz. do inhal. [kaps. twarde]
Rx (2)
50 µg/dawkê - 90 szt.
R
8,18
(3)
S
bezp³.
100% 115,04
C(1)
bezp³.
Pulmoterol: prosz. do inhal. [kaps. twarde]
Rx (2)
50 µg/dawkê - 120 szt.
R
6,97
S(3)
bezp³.
Salmeterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Lek jest wskazany do regularnego, d³ugotrwa³ego objawowego leczenia odwracalnej obturacji dróg oddechowych u pacjentów z astm¹ oskrzelow¹ i przewlek³¹ obturacyjn¹ chorob¹ p³uc (POChP). Produkt leczniczy jest wskazany szczególnie u
pacjentów z dusznoœciami nocnymi i/lub objawami wystêpuj¹cymi w ci¹gu dnia,
zwi¹zanymi z odwracaln¹ obturacj¹ oskrzeli (np. dusznoœæ powysi³kowa, trudny do
unikniêcia kontakt z alergenami). U pacjentów wymagaj¹cych stosowania wiêcej ni¿
2x/dobê krótko dzia³aj¹cych leków rozszerzaj¹cych oskrzela (np. salbutamol) lub
doustnego regularnego stosowania teofiliny, mo¿na zast¹piæ wymienione leki salmeterolem. U pacjentów leczonych optymalnymi dawkami steroidów wziewnych,
do³¹czenie salmeterolu mo¿e spowodowaæ dodatkowe zmniejszenie objawów choLEK-AM
roby.

Pulmoterol: prosz. do inhal. [kaps. twarde]
50 µg/dawkê - 60 szt.

Rx

100% 2427,04
Rx (1)
R
3,20
Dornase alfa (1) Mukowiscydoza WP: Pierwotna dyskineza rzêsek
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu mukowiscydozy u pacjentów z wartoœciami natê¿onej pojemnoœci ¿yciowej (ang. FVC) powy¿ej 40% normy w celu poprawy czynnoœci p³uc.
Roche

Pulmozyme®: roztw. do inhal. z nebulizatora
2,5 mg/2,5 ml - 30 amp. 2,5 ml

Pulnozin: syrop 50 mg/ml - 1 but. 200 ml
Carbocysteine

Rx 100%

100% 310,09
R(1)
10,42
100% 607,68
Rx-z (1)
R
5,12

Rx-z

Rx-z 100% 1027,99

Follitropin beta (1) Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku
poni¿ej 40 roku ¿ycia w celu uzyskania rozwoju mnogich pêcherzyków, rokuj¹cych
uzyskanie prawid³owej odpowiedzi na stymulacjê jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poni¿ej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH
powy¿ej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza siê wczeœniejszych,
niedostatecznych odpowiedzi na stymulacjê owulacji oraz bez nawracaj¹cych poronieñ z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; Brak owulacji u pacjentek w
wieku poni¿ej 40 roku ¿ycia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu
cytrynianu klomifenu, rokuj¹cych uzyskanie prawid³owej odpowiedzi na stymulacjê
jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poni¿ej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub
hormon antymüllerowski - AMH powy¿ej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) – refundacja
do 3 cykli
W: U kobiet. Preparat znajduje zastosowanie w leczeniu niep³odnoœci kobiet w nastêpuj¹cych sytuacjach klinicznych: Brak owulacji (w tym zespó³ policystycznych jajników, ang. Polycystic Ovarian Syndrome - PCOS) u kobiet, u których nie by³o
pozytywnej reakcji na leczenie cytrynianem klomifenu. Kontrolowana hiperstymulacja jajników celem uzyskania rozwoju mnogich pêcherzyków w programach wspomaganego rozrodu [np. Zap³odnienie w warunkach in vitro/transfer zarodka (ang. In
Vitro Fertilisation/Embryo Transfer - IVF/ET), transfer gamety do jajowodu (ang. Gamete Intra-Fallopian Transfer - GIFT) oraz wewn¹trzcytoplazmatyczne wstrzykniêcie plemnika do komórki jajowej (ang. Intracytoplasmic Sperm Injection - ICSI)]. U
mê¿czyzn. Zaburzenia spermatogenezy w wyniku hipogonadyzmu hipogonadotropowego.
N.V. Organon

100% 80,03
30%(1) 24,01
Rx C(2) bezp³.
- 20 poj. 2 ml
R(3)
3,20
S(4)
bezp³.
Budesonide (1) W: Produkt jest wskazany: u pacjentów z astm¹ oskrzelow¹, u których konieczne jest d³ugotrwa³e podawanie glikokortykosteroidów w celu kontrolowania procesu zapalnego tocz¹cego siê w uk³adzie oddechowym, gdy stosowanie
inhalatorów ciœnieniowych (pMDI) lub inhalatorów proszkowych (DPI) jest niezadowalaj¹ce lub nieuzasadnione; u pacjentów z zespo³em krupu - ostrym zapaleniem
krtani, tchawicy i oskrzeli - niezale¿nie od etiologii, wi¹¿¹cym siê z istotnym zwê¿eniem górnych dróg oddechowych, dusznoœci¹ lub „szczekaj¹cym” kaszlem i prowadz¹cym do zaburzeñ oddychania; w leczeniu zaostrzenia POChP, w przypadku gdy
stosowanie budezonidu w postaci zaw. do nebulizacji jest uzasadnione. (2) Kobie- Purethal®: inj. podsk. zaw. [mieszanki alergoidów
ty w ci¹¿y (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna cho- drzewa] 0,5 mg/ml - 1 fiol. 3 ml (+8 strzyk. z ig³¹)
roba p³uc (4) Pacjenci 75+
AstraZeneca

100% 39,99
30%(1) 18,96
®
®
Pulmicort Turbuhaler : prosz. do inhal.
Rx C(2) bezp³.
100 µg/dawkê - 1 poj. (200 dawek)
R(3)
13,14
S(4)
bezp³.
100% 39,99
30%(1) 18,96
®
®
Pulmicort Turbuhaler : prosz. do inhal.
Rx C(2) bezp³.
200 µg/dawkê - 1 poj. (100 dawek)
R(3)
13,14
S(4)
bezp³.
Budesonide (1) Tylko we wskazaniach pozarejestracyjnych WP: Wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 r¿. (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie
oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (4) Pacjenci 75+
W: Astma oskrzelowa. Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (POChP). AstraZeneca

X

Sandoz GmbH

Puregon®: inj. dom./podsk. [liof.] 600 j.m./0,72 ml
- 2 zest. (+ 6 igie³)
15,70
Puregon®: inj. dom./podsk. [liof.] 900 j.m./1,08 ml
56,76 - 1 zest. (+ 9 igie³)

Pulmicort®: zaw. do inhal. z nebulizatora 250 µg/ml
- 5 poj. 2 ml

- Pulmicort®: zaw. do inhal. z nebulizatora 500 µg/ml

Claris Lifesciences

Rx 100%

Ciprofloxacin

Proxacin 250: tabl. powl. 250 mg - 10 szt.

100% 79,36
30%(1) 23,81
Pulmicort - (IR): zaw. do inhal. z nebulizatora
Rx C(2) bezp³.
0,5 mg/ml - 20 poj. 2 ml
R(3)
3,20
S(4)
bezp³.
Budesonide (1) W: Produkt leczniczy w postaci zawiesiny do nebulizacji jest wskazany: u pacjentów z astm¹ oskrzelow¹, u których konieczne jest d³ugotrwa³e podawanie glikokortykosteroidów w celu kontrolowania procesu zapalnego tocz¹cego siê
w uk³adzie oddechowym, u pacjentów z zespo³em krupu - ostrym zapaleniem krtani,
tchawicy i oskrzeli - niezale¿nie od etiologii, wi¹¿¹cym siê z istotnym zwê¿eniem
górnych dróg oddechowych, dusznoœci¹ lub „szczekaj¹cym” kaszlem i prowadz¹cym do zaburzeñ oddychania. (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (4) Pacjenci 75+
Inpharm

Rx 100% 110,00 Pulmicort®: zaw. do inhal. z nebulizatora 125 µg/ml
- 20 poj. 2 ml
PRO.MED.PL

100%
9,31
30%(1)
3,83
100% 18,34
Rx
Provera®: tabl. 10 mg - 30 szt.
(1)
30%
7,39
Medroxyprogesterone (1) W: Wtórny brak miesi¹czki. Czynnoœciowe (bezowulacyjne) krwawienia z macicy spowodowane zaburzeniem równowagi hormonalnej.
Endometrioza ³agodna do umiarkowanej. Przeciwdzia³anie rozrostowi endometrium
u kobiet przyjmuj¹cych estrogeny.
Pfizer

Provera®: tabl. 5 mg - 30 szt.
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Prour

Purethal®: inj. podsk. zaw. [mieszanki alergoidów trawy,
brzoza] 0,5 mg/ml - 1 fiol. 3 ml (+8 strzyk. z ig³¹)
Purethal®: inj. podsk. zaw. [mieszanki alergoidów trawy,
drzewa] 0,5 mg/ml - 1 fiol. 3 ml (+8 strzyk. z ig³¹)
Purethal®: inj. podsk. zaw. [mieszanki alergoidów trawy]
0,5 mg/ml - 1 fiol. 3 ml (+8 strzyk. z ig³¹)
Purethal®: inj. podsk. zaw. [pojedyncze alergoidy brzozy]
0,5 mg/ml - 1 fiol. 3 ml (+8 strzyk. z ig³¹)
Purethal®: inj. podsk. zaw. [roztocza 50/50%] 0,5 mg/ml
- 1 fiol. 3 ml

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)

242,74
3,20
242,74
3,20
242,74
3,20
242,74
3,20
242,74
3,20

Rx 100% 430,00

Allergen extracts (1) W: Preparat stosowany jest do immunoterapii swoistej (leczenia odczulaj¹cego) alergii IgE-zale¿nej pochodzenia wziewnego, z objawami
alergicznego nie¿ytu nosa, alergicznego zapalenia spojówek, astmy oskrzelowej o
pod³o¿u alergicznym. Rozpoznanie powinno byæ oparte o szczegó³owy wywiad potwierdzaj¹cy wyst¹pienie u pacjenta reakcji nadwra¿liwoœci na py³ek brzozy/na py³ki
roœlin.
Hal Allergy
100%

Purilon Gel: opatrunek leczniczy [¿el] - 1 op. 15 g

WM 30%(1)

B(2)
Emplastri conlativi (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa

10,57
7,39
6,03

Coloplast

Pylera: kaps. twarde 140 mg+ 125 mg+ 125 mg
- 120 szt.

Rx 100% 250,00

Metronidazole + Bismuth subcitrate + Tetracycline

Pyralgina®:
Pyralgina®:
Pyralgina®:
Pyralgina®:

tabl. 500 mg - 6 szt.
tabl. 500 mg - 12 szt.
tabl. 500 mg - 20 szt.
tabl. 500 mg - 50 szt.

Allergan

OTC
OTC
OTC
OTC

100%
100%
100%
100%

Metamizole sodium

Polpharma

Pyralgina® Gor¹czka: granulat do przyg. roztw. doust. OTC 100%
500 mg - 6 sasz.
Metamizole magnesium
Prep. z³o¿.

Rx 100%
Rx 100%

PYRANTELUM OWIX: zaw. doust. 250 mg/5 ml

25,70
34,76
Polpharma

Rx 100%
Rx 100%

Metamizole sodium

17,00 - 1 but. 15 ml
Solinea Pyrantel

3,94
Polpharma

Metamizole sodium

Pyralgin® krople doustne: krople doustne [roztw.]
500 mg/ml - 1 but. 20 ml
Pyralgin® krople doustne: krople doustne [roztw.]
500 mg/ml - 1 but. 100 ml

13,86
Polpharma

Pyralgina® Termo Hot: plaster rozgrzewaj¹cy - 1 szt. WMo 100%
Pyralgin®: inj. [roztw.] 1 g/2 ml - 5 amp. 2 ml
Pyralgin®: inj. [roztw.] 2,5 g/5 ml - 5 amp. 5 ml

8,30
13,21
21,26
41,49

17,54
53,36
Polpharma

OTC 100%

19,34
Polpharma
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LEKsykon - Receptariusz

PYRAN

OTC 100%

18,66 optymalnej dawki b-adrenolityku. Leczenie przewlek³ej niewydolnoœci serca. Iwa-

100% 15,21
Rx R(1) 11,95
ikacji NYHA, z zaburzeniami czynnoœci skurczowej, u pacjentów z rytmem Ramistad 10: tabl. 10 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 157,34 zatokowym, u których czêstoœæ akcji serca wynosi ³75 uderzeñ/minutê, w skojarRx (1)
Pyrazinamid Farmapol: tabl. 500 mg - 250 szt.
B
bezp³. zeniu z leczeniem standardowym, w tym z b-adrenolitykiem lub gdy leczenie b-ad- Ramipril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu serGedeon Richter cowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci z przyczyn sercorenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane.
Pyrazinamide (1) GruŸlica, w tym równie¿ gruŸlica wielolekooporna i inne mykobRx 100% 47,79 wo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
Ralago: tabl. 1 mg - 30 szt. u
akteriozy
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba nacW: Produkt jest wskazany do stosowania: w 1-szej fazie leczenia gruŸlicy, tj. pod- Rasagiline
Krka zyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczyczas leczenia intensywnego (1-sze 2 m-ce) w skojarzeniu z ryfampicyn¹ i izoniazyRx 100%
8,45 niowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzycodem; zwiêksza to skutecznoœæ leczenia, przyspiesza odpr¹tkowanie i zmniejsza Rami-A: tabl. 5 mg - 28 szt. u
wej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii.
liczbê nawrotów; w leczeniu gruŸlicy p³uc i gruŸlicy pozap³ucnej, wywo³anej przez Rami-A: tabl. 10 mg - 28 szt. u
Rx 100% 16,22 Jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
pr¹tki oporne na g³ówne chemioterapeutyki przeciwgruŸlicze (izoniazyd lub ryfampiRamipril
Arrow przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Jawna nefropatia
cynê), zawsze w skojarzeniu z innymi lekami przeciwgruŸliczymi.
Farmapol
k³êbuszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komo100%
4,30 czu ³3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pactQarziba: inf. [konc. do przyg. roztw.] 4,5 mg/ml Rx-z 100% 41559,65
(1)
®
Rx
R
3,20 jentów po ostrym zawale serca: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie zawa³u u
- 1 fiol. ±
B(1)
bezp³. Ramicor : tabl. powl. 2,5 mg - 28 szt. u
pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - produkt nale¿y w³¹czyæ do
S(2)
bezp³. leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u serca. WP: Przewlek³a
Dinutuximab (1) Program lekowy: leczenie dinutuksymabem beta pacjentów z
nerwiakiem zarodkowym wspó³czulnym
100%
8,13 choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekW: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia nerwiaka zarodkowego wysokiego
®
Rx R(1)
5,97 cyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci
ryzyka u pacjentów w wieku 12 m-cy i starszych, którzy wczeœniej otrzymali chemio- Ramicor : tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u
75+
STADA Poland Sp. z o.o.
S(2)
bezp³.
terapiê indukcyjn¹ z przynajmniej czêœciow¹ odpowiedzi¹, a nastêpnie terapiê mie100% 16,21
loablacyjn¹ oraz przeszczepienie komórek macierzystych, a tak¿e u pacjentów z
100% 15,16
nawrotowym lub opornym na leczenie nerwiakiem zarodkowym w wywiadzie, z choRx 30%(1) 6,13
Ramizek Combi: kaps. twarde 5/10 mg - 30 szt. u
(1)
®: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
Rx
R
Ramicor
11,95
rob¹ resztkow¹ lub bez. Przed leczeniem nawrotowego nerwiaka zarodkowego akS(2)
bezp³.
tywnie postêpuj¹c¹ chorobê nale¿y ustabilizowaæ przy pomocy innych
S(2)
bezp³.
100%
odpowiednich metod. U pacjentów z nawrotow¹/oporn¹ na leczenie chorob¹ w wy- Ramipril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Zapobieganie chorobom uk³a8,38
wiadzie oraz u pacjentów, którzy nie uzyskali ca³kowitej odpowiedzi na leczenie po du sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci z przyczyn Ramizek Combi: kaps. twarde 5/5 mg - 30 szt. u
(1)
Rx 30%
3,34
terapii pierwszej linii, lek nale¿y podawaæ w skojarzeniu z interleukin¹-2 (IL-2).
S(2)
EUSA Pharma sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowebezp³.
go o etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba
100% 30,91
Rx 100% 44,00 naczyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naQlaira®: tabl. powl. - 28 szt.
Rx 30%(1) 10,75
Estradiol valerate + Dienogest
Bayer czyniowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cu- Ramizek Combi: kaps. twarde 5/10 mg - 60 szt. u
krzycowej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuS(2)
bezp³.
Rx 100%
Quentapil: tabl. 25 mg - 30 szt. u
X minurii; jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pac100% 16,21
Quetiapine
PharmaSwiss jentów z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego; jawna nefropatia k³êbuszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie Ramizek Combi: kaps. twarde 5/5 mg - 60 szt. u
(1)
Rx 30%
6,13
Questax XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 50 mg - 30 szt. Rx 100% 12,67 bia³komoczu ³3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtóS(2)
bezp³.
u
R(1)
4,49 rna u pacjentów po ostrym zawale serca: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie
zawa³u u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - produkt nale¿y
100%
8,38
Questax XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 150 mg - 60 szt. Rx 100% 69,75 w³¹czyæ do leczenia w okresie > 48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u serca (od 3 doRx 30%(1) 3,34
u
R(1)
4,65 by po zawale). WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci Ramizek Combi: kaps. twarde 10/5 mg - 30 szt. u
do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u
S(2)
bezp³.
Questax XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 200 mg - 60 szt. Rx 100% 82,66 dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Ranbaxy
100% 16,21
u
R(1)
3,20
Rx 100%
Ramipril Actavis: tabl. 5 mg - 28 szt. u
9,08 Ramizek Combi: kaps. twarde 10/10 mg - 30 szt. u Rx 30%(1)
6,13
Questax XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 300 mg - 60 szt. Rx 100% 119,84 Ramipril Actavis: tabl. 10 mg - 28 szt. u
Rx 100% 14,90
S(2)
bezp³.
u
R(1)
4,80
Ramipril
Actavis Group PTC ehf.
100% 30,91
Questax XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 400 mg - 60 szt. Rx 100% 163,77
Rx 100%
Ramipril Aurovitas: tabl. 2,5 mg - 30 szt. u
X Ramizek Combi: kaps. twarde 10/10 mg - 60 szt. u Rx 30%(1) 10,75
u
R(1)
6,40
100% 10,77
S(2)
bezp³.
Quetiapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
Rx R(1)
6,62
100% 16,21
W: Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu schizofrenii, leczeniu choroby afekt- Ramipril Aurovitas: tabl. 5 mg - 30 szt. u
ywnej dwubiegunowej: leczenie epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub duS(2)
bezp³. Ramizek Combi: kaps. twarde 10/5 mg - 60 szt. u
Rx 30%(1) 6,13
¿ym nasileniu w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej; leczenie epizodów
100% 20,42
S(2)
bezp³.
ciê¿kiej depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej; zapobieganie naRx R(1) 12,80 Ramipril + Amlodipine (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego u osób dorowrotom epizodów manii lub depresji u pacjentów z chorob¹ afektywn¹ dwubieguno- Ramipril Aurovitas: tabl. 10 mg - 30 szt. u
w¹, którzy wczeœniej reagowali na leczenie kwetiapin¹; leczeniu epizodów ciê¿kiej
(2)
s³ych.
Preparat
jest
wskazany
w
terapii
substytucyjnej
u
pacjentów
z
ciœnieniem
têtS
bezp³.
depresji u pacjentów z du¿¹ depresj¹ (ang. MDD), jako terapia wspomagaj¹ca, jeœli
niczym odpowiednio kontrolowanym podczas jednoczesnego stosowania ramiprylu
odpowiedŸ na monoterapiê przeciwdepresyjn¹ by³a mniej ni¿ optymalna. Przed roz- Ramipril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Zapobieganie chorobom uk³a- i amlodypiny w takich samych dawkach jak w produkcie leczniczym. (2) Pacjenci
poczêciem leczenia lekarz powinien wzi¹æ pod uwagê profil bezpieczeñstwa kwetia- du sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci z przyczyn 75+
Adamed
piny.
Neuraxpharm Arzneimittel sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowe100% 26,76
go o etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba
Rx
Questax XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 600 mg - 60 szt. Rx 100% 229,26 naczyñ obwodowych w wywiadzie) lub; cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-na- Ramoclav: tabl. powl. 1 g - 14 szt. u
50%(1) 14,18
u
R(1)
9,60 czyniowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowy okres cukrzyco100% 38,92
wej nefropatii k³êbuszkowej rozpoznany na podstawie mikroalbuminurii; jawna neRx
Quetiapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
fropatia cukrzycowa rozpoznana na podstawie bia³komoczu u pacjentów z przynaj- Ramoclav: tabl. powl. 1 g - 21 szt. u
50%(1) 20,05
W: Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu schizofrenii; leczeniu choroby afekt- mniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Jawna nefropatia k³êbywnej dwubiegunowej: leczenie epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub du- uszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa rozpoznana na podstawie bia³komoczu ³3 Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Lek wskazany jest w leczeniu nastêpu¿ym nasileniu w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej; leczenie epizodów g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pacjentów j¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u doros³ych i dzieci: ostre bakteryjne zapalenie zatok
ciê¿kiej depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej; zapobieganie na- po ostrym zawale serca: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie zawa³u u pacjen- (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ewrotom epizodów manii lub depresji u pacjentów z chorob¹ afektywn¹ dwubieguno- tów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - nale¿y rozpocz¹æ leczenie pro- go zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapalw¹, którzy wczeœniej reagowali na leczenie kwetiapin¹.
Neuraxpharm Arzneimittel duktem w okresie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u serca. WP:
Przewlek³a enie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich, szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia przez zwierzêta,
100% 11283,30 choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotek- ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia
cyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci
tQuinsair: roztw. do nebulizacji 240 mg - 56 amp. Rx (1)
koœci i stawów, szczególnie zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne
B
bezp³. 75+
Aurovitas
wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: ZaLevofloxacin (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ych zaka¿eñ p³uc u œwiadRanbaxy
100%
9,03 ka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka
czeniobiorców z mukowiscydoz¹
(1)
Rx R
5,97
W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia przewlek³ych zaka¿eñ p³uc wywo³a- Ramipril Genoptim: tabl. 5 mg - 28 szt. u
100% 24,38
Rx
Ramoclav
(IR):
tabl.
powl.
1
g
14
szt.
u
(2)
nych przez Pseudomonas aeruginosa u doros³ych pacjentów z mukowiscydoz¹
S
bezp³.
50%(1) 12,19
(CF, szczegó³y patrz ChPL). Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœ100% 17,02
100% 35,34
ciwego stosowania przeciwbakteryjnych produktów leczniczych. Chiesi Farmaceutici
Rx
Ramoclav
(IR):
tabl.
powl.
1
g
21
szt.
u
Rx R(1) 11,95
Ramipril Genoptim: tabl. 10 mg - 28 szt. u
50%(1) 17,67
Qutenza: plaster leczniczy 179 mg - 1 plast.+ 1 tuba 50 Rx 100%
X
S(2)
bezp³. Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Produkt wskazany jest w leczeniu nastêg ¿elu oczyszcz.
puj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u doros³ych i dzieci: ostre bakteryjne zapalenie zaCapsaicin
Grünenthal GmbH Ramipril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i œmiertelnoœci z przyczyn serco- tok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc;
Rabipur: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
wo-naczyniowych
u
pacjentów
z:
jawn¹
chorob¹
uk³adu
sercowo-naczyniowego
o
Rx 100% 160,00
- 1 fiol. prosz.+ 1 amp.-strzyk. rozp.+ zest.
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba wieñcowa, udar lub choroba naczyñ obwodowych zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich, szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia przez zwierzêw
wywiadzie);
cukrzyc¹
i
przynajmniej
jednym
sercowo-naczyniowym
czynnikiem
Rabies vaccine
GSK Vaccines
ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowy okres cukrzycowej nefropatii k³êbuszk- ta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia
koœci i stawów, szczególnie zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne
Racedryl: granulat do przyg. zaw. doust. 10 mg
Rx 100%
X owej rozpoznany na podstawie mikroalbuminurii. Jawna cukrzycowa nefropatia k³ê- wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Za- 16 sasz.
buszkowa rozpoznana na podstawie bia³komoczu u pacjentów z przynajmniej jedka¿enia
u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka
Inpharm
nym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Jawna nefropatia k³êbuszkowa o
Racedryl: granulat do przyg. zaw. doust. 30 mg
Rx 100%
X etiologii innej ni¿ cukrzycowa rozpoznana na podstawie bia³komoczu ³3 g/dobê.
100% 26,42
- 16 sasz.
Ramoclav
(IR):
tabl.
powl.
875
mg+
125
mg
14
szt.
Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pacjentów po ostrym
Rx
Racecadotril
Aflofarm Farmacja Polska zawale serca: zmniejszenie œmiertelnoœci w ostrej fazie zawa³u u pacjentów z obja- u NOWOŒÆ
50%(1) 13,84
100% 38,41
100% 73,11 wami klinicznymi niewydolnoœci serca - produkt nale¿y w³¹czyæ do leczenia w okres- Ramoclav - (IR): tabl. powl. 875 mg+ 125 mg - 21 szt.
Rx
ie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u serca. WP: Przewlek³a choroba nerek inna
Rx (1)
tRaenom: tabl. powl. 5 mg - 56 szt. u
50%(1) 19,54
R
3,20 ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach u NOWOŒÆ
100% 106,74 innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+ Synoptis Pharma Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeRx (1)
tRaenom: tabl. powl. 7,5 mg - 56 szt. u
niu nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u doros³ych i dzieci: ostre bakteryjne zapaR
100%
3,20
5,15 lenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie
Ivabradine (1) Przewlek³a niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z za- Ramistad 2,5: tabl. 2,5 mg - 28 szt. u
Rx R(1)
3,43 przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie
burzeniami czynnoœci skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG
p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia
S(2)
bezp³. skóry i tkanek miêkkich, szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia przez
rytmem zatokowym i czêstoœci¹ akcji serca ³75 uderzeñ na minutê, w skojarzeniu
100%
z leczeniem standardowym, w tym z b-adrenolitykiem lub gdy leczenie b-adrenolity8,63 zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej;
kiem jest przeciwskazane albo nie jest tolerowane
Rx R(1)
Ramistad 5: tabl. 5 mg - 28 szt. u
5,97 zaka¿enia koœci i stawów, szczególnie zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y uwzglêdniæ
W: Leczenie objawowe przewlek³ej stabilnej d³awicy piersiowej. Iwabradyna jest
oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
S(2)
bezp³. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka
wskazana w leczeniu objawowym przewlek³ej stabilnej d³awicy piersiowej u doroDelfarma
s³ych z chorob¹ niedokrwienn¹ serca, z prawid³owym rytmem zatokowym oraz z czRx 100%
Ramve® 2,5 mg: kaps. twarde 2,5 mg - 28 szt. u
X
êstoœci¹ akcji serca ³70 uderzeñ/minutê. Iwabradyna jest wskazana: u doros³ych z
nietolerancj¹ lub z przeciwwskazaniem do stosowania b-adrenolityków; lub w skojaRx 100%
Ramve® 5 mg: kaps. twarde 5 mg - 28 szt. u
X
rzeniu z b-adrenolitykami u pacjentów niewystarczaj¹co kontrolowanych za pomoc¹

PYRANTELUM OWIX: tabl. 250 mg - 3 szt.
Pyrantel

Polpharma bradyna jest wskazana w przewlek³ej niewydolnoœci serca II do IV stopnia wg klasyf-

LEKsykon - Receptariusz

Ramve® 10 mg: kaps. twarde 10 mg - 28 szt. u

Rx 100%

Ramipril

X strony nerek z mikroalbuminuri¹. (2) Pacjenci 75+
RECORDATI

100%

13,74
7,43
bezp³.
100% 26,60
Rx 30%(1) 13,99
Ranacand: tabl. 16 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Candesartan cilexetil (1) W: Produkt leczniczy stosuje siê: w leczeniu nadciœnienia têtniczego pierwotnego u doros³ych. W leczeniu nadciœnienia têtniczego u dzieci
i m³odzie¿y w wieku od 6 do <18 lat. Leczenie doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹
serca i zaburzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory £40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub jako lek dodany do inhibitora
ACE u pacjentów z utrzymuj¹cymi siê objawami niewydolnoœci serca, pomimo optymalnej terapii, wówczas gdy antagoniœci receptora mineralokortykoidowego nie s¹
tolerowani. WP: Nadciœnienie têtnicze u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u
dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+

Ranacand: tabl. 8 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)
S(2)

Ranbaxy

Ranexa:
Ranexa:
Ranexa:
Ranexa:
Ranexa:
Ranexa:

tabl. 375 mg - 30 szt. u
tabl. 375 mg - 60 szt. u
tabl. 500 mg - 30 szt. u
tabl. 500 mg - 60 szt. u
tabl. 750 mg - 30 szt. u
tabl. 750 mg - 60 szt. u

Ranolazine

Raniberl®: tabl. powl. 300 mg - 20 szt.

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Menarini International

Rx 100%

Ranigast® S-O-S: tabl. do ssania - 12 szt.
Ranigast® S-O-S: tabl. do ssania - 24 szt.

WMo 100%
WMo 100%

10,50
14,44
Alginic acid + Calcium carbonate + Sodium alginate + Sodium bicar bonate

Polpharma

17,08

Ranbaxy

Rx 100%

Acemetacin

Rantudil Retard: kaps. o przed³. uwalnianiu 90 mg
- 21 szt.

35,60

Mylan Healthcare

100% 994,92
R(1)
3,20
100% 503,70
Rx (1)
Rapamune: tabl. dra¿. 1 mg - 30 szt.
R
3,20
Sirolimus (1) Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ szpiku WP:
Stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek; stwardnienie guzowate; limfangioleiomiomatoza; nowotwór z epitelioidnych komórek przynaczyniowych; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespo³u limfoproliferacyjnego oporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepo¿¹danych
przewlek³ej steroidoterapii w wysokich dawkach; zespó³ gumiastych zmian barwnikowych; angiomatoza; Zespó³ Klippela-Trénaunaya
W: Preparat jest wskazany w profilaktyce odrzucania przeszczepu u doros³ych biorców przeszczepów nerki, obarczonych ma³ym lub umiarkowanym ryzykiem immunologicznym. Zalecane jest stosowanie pocz¹tkowo produktu, w skojarzeniu z
cyklosporyn¹ w mikroemulsji i kortykosteroidami przez okres od 2 do 3 m-cy. Preparat mo¿na stosowaæ w terapii podtrzymuj¹cej w skojarzeniu z kortykosteroidami tylko pod warunkiem stopniowego odstawienia cyklosporyny w mikroemulsji. Pfizer

Rapamune: roztw. doust. 1 mg/ml - 1 but. 60 ml (+30
strzyk.)

Rasagiline ratiopharm: tabl. 1 mg - 28 szt. u
RASAGILINE VIPHARM: tabl. 1 mg - 28 szt.

Rx

Recombinate 250 IU: inj. [prosz.+ rozp. do przyg.
roztw.] 25 j.m./ml - 1 fiol.+ rozp. 10 ml
Recombinate 500 IU: inj. [prosz.+ rozp. do przyg.
roztw.] 50 j.m./ml - 1 fiol.+ rozp. 10 ml
Recombinate 500 IU: inj. [prosz.+ rozp. do przyg.
roztw.] 50 j.m./ml - 1 zest.
Recombinate 1000 IU: inj. [prosz.+ rozp. do przyg.
roztw.] 100 j.m./ml - 1 zest.
Recombinate 1000 IU: inj. [prosz.+ rozp. do przyg.
roztw.] 100 j.m./ml - 1 fiol.+ rozp. 10 ml

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Rx 100%

Octocog alpha

Rectodelt: czopki 100 mg - 2 szt.

X
Baxter

Rx 100%

Prednisone

ReFacto AF: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw. do
wstrzk.] 250 j.m. (62,5 j.m./ml)
- 1 fiol. prosz. (+1 amp.-strzyk. rozp.)
ReFacto AF: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw. do
wstrzk.] 500 j.m. (125 j.m./ml)
- 1 fiol. prosz. (+1 amp.-strzyk. rozp.)
ReFacto AF: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw. do
Rx 100% 179,00 wstrzk.] 1000 j.m. (250 j.m./ml)
Accord Healthcare - 1 fiol. prosz. (+1 amp.-strzyk. rozp.)
Rx 100% 126,49 ReFacto AF: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw. do
Teva B.V. wstrzk.] 2000 j.m. (500 j.m./ml)
- 1 fiol. prosz. (+1 amp.-strzyk. rozp.)
Rx 100% 39,99

45,00
Sun Farm

Rx-z
Rx-z
Rx-z
Rx-z

100% 680,40
B(1)

bezp³.

100% 1360,80
B(1)

bezp³.

100% 2721,60
B(1)

bezp³.

100% 5443,20
B(1)

bezp³.

Coagulation factor VIII (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieRasagiline
Vipharm ci z hemofili¹ A i B
W: Leczenie i zapobieganie krwawieniom u pacjentów z hemofili¹ A (wrodzony nieRatiograstim: inj./inf. [prosz.] 48 mln. j.m./0,8 ml
Rx-z 100%
X dobór czynnika krzepniêcia VIII). Lek mo¿e byæ stosowany u doros³ych i dzieci w
- 1 amp.-strzyk. 0,8 ml
ka¿dym wieku, w tym tak¿e u noworodków. Lek nie zawiera czynnika von WillebranFilgrastim
Ratiopharm
da, i dlatego nie mo¿e byæ stosowany w leczeniu choroby von Willebranda. Pfizer
100% 813,53
Refastil - import docelowy: inj./inf. [prosz. do przyg. Rx 100%
Ravicti: p³yn doustny 1,1 g/ml - 1 but. 25 ml + 1 nasadka Rx-z (1)
X
B
bezp³.

Potassium bicarbonate + Sodium alginate + Calcium carbonate Polpharma Glycerol phenylbutyrate (1) Program lekowy: leczenie wspomagaj¹ce zaburzeñ
cyklu mocznikowego
Rx 100%
Ranitydyna Aurovitas: tabl. powl. 150 mg - 60 szt.
X W: Produkt jest wskazany do stosowania przewlek³ego jako terapia wspomagaj¹ca
Ranitidine
Aurovitas u pacjentów z zaburzeniami cyklu mocznikowego, w tym niedoborem syntetazy karbamoilofosforanowej I (ang. CPS), karbamoilotransferazy ornitynowej (ang. OTC),
100%
8,67 syntetazy argininobursztynianowej (ang. ASS), liazy argininobursztynianowej (ang.
Rx
Ranloc: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. u
(1)
50%
5,51 ASL), arginazy I (ARG) i translokazy ornitynowej (tzw. zespó³ hiperamonemia-hiperornitynemia-homocytrulinemia [HHH]), których nie mo¿na skutecznie leczyæ tylko
100% 16,87 poprzez ograniczenie spo¿ycia bia³ka lub suplementacjê aminokwasów. Produkt
Rx
Ranloc: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. u
50%(1) 10,54 nale¿y stosowaæ razem z diet¹ ograniczaj¹c¹ spo¿ycie bia³ka, a w niektórych przyPantoprazole (1) W: Dawka 20 mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i powy¿ej: objawowa padkach z suplementacj¹ (np. niezbêdnych aminokwasów, argininy, cytruliny, suImmedica Pharma AB
postaæ choroby refluksowej prze³yku. D³ugotrwa³e leczenie i zapobieganie nawrot- plementów kalorycznych niezawieraj¹cych bia³ka).
om refluksowego zapalenia prze³yku. Doroœli: zapobieganie owrzodzeniom ¿o³¹dka
100%
7,19
i dwunastnicy wywo³anym stosowaniem nieselektywnych NLPZ u pacjentów z grupy Rawel® SR: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu 1,5 mg
Rx 30%(1) 2,16
zwiêkszonego ryzyka, wymagaj¹cych d³ugotrwa³ego stosowania NLPZ. Dawka 40 - 30 szt.
S(2)
bezp³.
mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i powy¿ej: refluksowe zapalenie prze³yku. Doroœli: eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami u
100% 13,84
®
pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ wywo³an¹ przez H. pylori. Choroba wrzodowa ¿o- Rawel SR: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu 1,5 mg
Rx 30%(1) 4,15
³¹dka i/lub dwunastnicy. Zespó³ Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe - 60 szt.
zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego. WP: Zapalenie b³ony œluS(2)
bezp³.
Ranbaxy
zowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
Indapamide (1) W: Nadciœnienie têtnicze samoistne. (2) Pacjenci 75+
Krka
100% 23,22
100% 233,11
Rx
(1)
tReagila:
kaps.
twarde
1,5
mg
28
szt.
Rx R
Ranlosin: kaps. o przed³. uwalnianiu 0,4 mg - 30 szt.
7,94
B(1)
bezp³.
S(2)
bezp³.
100% 233,11
Rx
tReagila:
kaps.
twarde
3
mg
28
szt.
100% 64,87
B(1)
bezp³.
Rx R(1) 19,03
Ranlosin: kaps. o przed³. uwalnianiu 0,4 mg - 90 szt.
100% 233,11
Rx (1)
S(2)
bezp³. tReagila: kaps. twarde 4,5 mg - 28 szt.
B
bezp³.
Tamsulosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
Rx 100% 580,77
tReagila: kaps. twarde 6 mg - 28 szt.
W: Leczenie objawów dotycz¹cych dolnych dróg moczowych (ang. LUTS) zwi¹zanych z ³agodnym rozrostem gruczo³u krokowego (ang. BPH).
LEK-AM Cariprazine (1) Leczenie doros³ych pacjentów ze schizofreni¹ z pierwotnymi,
przewa¿aj¹cymi i przetrwa³ymi objawami negatywnymi, u których nie wystêpuj¹ obRx 100%
Ranofren: tabl. 5 mg - 28 szt. u
X jawy depresyjne
W:
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii u pacjentów doros³ych.
100% 97,66
Gedeon Richter
Rx (1)
Ranofren: tabl. 10 mg - 28 szt. u
R
6,82 Reasec®: tabl. 2,5 mg+ 0,025 mg - 20 szt.
Rx 100% 40,33
Olanzapine (1) Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona
Diphenoxylate hydrochloride + Atropine sulphate
Gedeon Richter
W: Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w
100% 3643,54
d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono do® 44: inj. [roztw.] 44 µg/0,5 ml - 4 wk³. 1,5 ml
Rx-z
Rebif
br¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest wskazana w
B(1)
bezp³.
leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u których w te100% 3643,54
rapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanzapina Rebif® 44: inj. [roztw.] 44 µg/0,5 ml - 12 amp.-strzyk.
Rx-z (1)
wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.
B
bezp³.
Adamed
Interferon beta-1a (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
Rx 100%
Ranolteril: tabl. powl. 1 mg - 28 szt. u
X W: Produkt jest wskazany w leczeniu: pacjentów z pojedynczym epizodem demieliRx 100%
Ranolteril: tabl. powl. 2 mg - 28 szt. u
X nizacji z czynnym procesem zapalnym, jeœli wykluczono inne rozpoznania i jeœli u
pacjentów wystêpuje du¿e ryzyko rozwoju pewnego klinicznie stwardnienia rozsianTolterodine tartrate
Accord Healthcare ego; pacjentów z postaci¹ stwardnienia rozsianego przebiegaj¹c¹ z rzutami. W ba100%
4,60 daniach klinicznych oznacza to wyst¹pienie przynajmniej dwóch lub wiêkszej liczby
rzutów zaburzeñ neurologicznych w ci¹gu ostatnich dwóch lat. Nie udowodniono
Rx R(1)
Ranopril®: tabl. 5 mg - 28 szt.
4,60 skutecznoœci u pacjentów z wtórnie postêpuj¹c¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego
Merck
S(2)
bezp³. przebiegaj¹c¹ bez rzutów.
100%
9,23
Rx R(1)
Ranopril®: tabl. 10 mg - 28 szt.
7,51
(2)
S
bezp³.
100% 16,97
Rx R(1) 13,09
Ranopril®: tabl. 20 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Lisinopril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego samoistnego i naczyniowo-nerkowego w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami obni¿aj¹cymi ciœnienie têtnicze. Leczenie niewydolnoœci serca w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami moczopêdnymi i w okreœlonych przypadkach z glikozydami naparstnicy. Leczenie hemodynamicznie stabilnych pacjentów we wczesnej (24 h) fazie zawa³u serca w
celu zapobiegania rozwojowi dysfunkcji lewej komory i niewydolnoœci serca. Leczenie pacjentów z cukrzyc¹ i nadciœnieniem oraz wspó³istniej¹cymi powik³aniami ze

Recombinate 250 IU: inj. [prosz.+ rozp. do przyg.

25,52 roztw.] 25 j.m./ml - 1 zest.

Mylan Healthcare

Rx 100%

Acemetacin

22,36 Rasagiline

Berlin-Chemie/Menarini

WMo 100%

Rantudil Forte: kaps. twarde 60 mg - 21 szt.

187,73
334,50
159,13
310,50
179,00 Rasagiline Accord: tabl. 1 mg - 28 szt.
320,33 Rasagiline

Ranitidine

Ranigast® S-O-S MLECZKO: zaw. doust.
(410 mg+ 51 mg+ 205 mg)/15 ml - 1 but. 200 ml

121

Ramve

inf./inj. [prosz. do przyg. roztw.] 25 mg Rx-z 100% 7458,43
- 1 fiol. 3 ml u NOWOŒÆ
B(1)
bezp³.
tReblozyl®: inf./inj. [prosz. do przyg. roztw.] 75 mg Rx-z 100% 22375,29
(1)
- 1 fiol. 3ml u NOWOŒÆ
B
bezp³.
Luspatercept (1) Program lekowy: leczenie doros³ych pacjentów z zespo³ami mielodysplastycznymi z towarzysz¹c¹ niedokrwistoœci¹ zale¿n¹ od transfuzji
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów,
z niedokrwistoœci¹ zale¿n¹ od transfuzji z powodu zespo³ów mielodysplastycznych
(ang. MDS) o ryzyku bardzo niskim, niskim i œrednim z obecnoœci¹ pierœcieniowatych syderoblastów, u których wyst¹pi³a niedostateczna odpowiedŸ na leczenie erytropoetyn¹, lub którzy nie kwalifikuj¹ siê do takiego leczenia. Produkt lecznicy jest
wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z niedokrwistoœci¹ zale¿Bristol Myers Squibb
n¹ od transfuzji zwi¹zan¹ z b-talasemi¹.

tReblozyl®:

roztw.] 40 mg - 1 fiol.
Esomeprazole

Omur Pharma

100% 14,09
Rx
Refastin: tabl. powl. 100 mg - 30 szt. u
50%(1)
9,51
Ketoprofen (1) W: Objawowe leczenie: chorób reumatycznych, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów oraz zapalenia koœci i stawów; zmian zwyrodnieniowych
stawów, przebiegaj¹cych z du¿ym nasileniem bólu i znacznie upoœledzaj¹cych
sprawnoœæ chorego. Bóle ró¿nego pochodzenia o nasileniu s³abym do umiarkowanego. Bolesne miesi¹czkowanie. WP: Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w
przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL
Polpharma

Regulon®: tabl. powl. 0,03 mg+ 0,15 mg - 21 szt.

Rx 100%

Ethinylestradiol + Desogestrel

29,85

Gedeon Richter

Regulon® - (IR): tabl. powl. 0,03 mg+ 0,15 mg - 21 szt. Rx 100%
Ethinylestradiol + Desogestrel

12,75
Delfarma

tRekovelle: inj. [roztw.] 12 µg/0,36 ml
- 1 wk³. (+ 3 ig³y)
tRekovelle: inj. [roztw.] 12 µg/0,36 ml
- 1 wstrzyk. (+ 3 ig³y)
tRekovelle: inj. [roztw.] 36 µg/1,08 - 1 wk³. (+ 6 igie³)
tRekovelle: inj. [roztw.] 72 µg/2,16 ml
- 1 wk³. (+ 9 igie³)
tRekovelle: inj. [roztw.] 72 µg/2,16 ml
- 1 wstrzyk. (+ 9 igie³)

Rx-z 100% 393,38

Relafalk®: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 200 mg - 12 szt.

Rx 100%

100% 300,33
R(1)
76,37
Rx-z 100% 1180,18

Rx-z

Rx-z 100% 2360,34

100% 1739,09
R(1) 379,34
Follitropin delta (1) Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku
poni¿ej 40 roku ¿ycia w celu uzyskania rozwoju mnogich pêcherzyków, rokuj¹cych
uzyskanie prawid³owej odpowiedzi na stymulacjê jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poni¿ej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH
powy¿ej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza siê wczeœniejszych,
niedostatecznych odpowiedzi na stymulacjê owulacji oraz bez nawracaj¹cych poronieñ z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli
W: Kontrolowana stymulacja jajników w celu uzyskania rozwoju mnogich pêcherzyków u kobiet poddanych technikom wspomaganego rozrodu (ang. ART), takim jak
zap³odnienie pozaustrojowe (ang. IVF) lub wewn¹trzcytoplazmatyczne wstrzykniêcie plemnika do komórki jajowej (ang. ICSI). Brak danych klinicznych dotycz¹cych
stosowania produktu leczniczego w protokole d³ugim z agonist¹ GnRH.
Ferring

Rx-z

Rifamycin

 Relanium: inj. 5 mg/ml - 5 amp. 2 ml ±
 Relanium: inj. 5 mg/ml - 50 amp. 2 ml ±

Rx 100% 17,83
Rx 100% 100,98

Diazepam

 Relanium®: tabl. 2 mg - 20 szt. ±
 Relanium®: tabl. 5 mg - 20 szt. ±
Diazepam

Relenza: prosz. do inhal. 5 mg/dawkê - 20 szt.
Zanamivir

Relifex®: tabl. powl. 500 mg - 20 szt.
Nabumetone

Relpax: tabl. powl. 40 mg - 2 szt.

35,00
Dr. Falk

Polfa Warszawa

Rx 100%
Rx 100%

6,60
7,12

GSK PSC Poland sp. z o.o.

Rx 100%

X

GSK Pharmaceuticals SA

Rx 100%

19,29

GSK Pharmaceuticals SA

Rx 100%

Eletriptan

31,33

Upjohn EESV

100% 26,10
R(1)
12,90
100% 32,79
Rx (1)
R
3,20
Diazepam (1) Padaczka WP: Drgawki inne ni¿ okreœlone w ChPL
W: Drgawki gor¹czkowe. Stan padaczkowy. Rzucawka ciê¿arnych. Napady lêku.

 RELSED®: mikrowlewy doodbytnicze 5 mg/2,5 ml
- 5 szt. ±
 RELSED®: mikrowlewy doodbytnicze 10 mg/2,5 ml
- 5 szt. ±

Rx
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LEKsykon - Receptariusz

Relte

Stany ze zwiêkszonym napiêciem miêœniowym. Tê¿ec. Premedykacja przed ró¿- leczenie (w tym antybiotyki, drena¿ i leczenie immunosupresyjne). Choroba Crohna
nymi zabiegami diagnostycznymi i chirurgicznymi oraz sedacja w okresie pooper- u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej
acyjnym.
Polfa Warszawa postaci choroby Crohna u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-17 lat, które nie zareagowa³y
na konwencjonalne leczenie, w tym leczenie kortykosteroidami, leczenie immuno100% 22,66 modulacyjne i podstawowe leczenie dietetyczne, lub u których wystêpowa³a nietoleR(1)
6,87 rancja czy te¿ przeciwwskazania do takich sposobów leczenia. Infliksymab badano
¢ Reltebon: tabl. o przed³. uwalnianiu 5 mg - 60 szt. ± Rx-w R(2)
wy³¹cznie w skojarzeniu ze standardowym leczeniem immunosupresyjnym. Wrzo6,87 dziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
S(3)
bezp³. umiarkowanej lub ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego
100% 38,54 u doros³ych pacjentów, którzy niedostatecznie reaguj¹ na leczenie standardowe, w
tym leczenie kortykosteroidami i 6-merkaptopuryn¹ (6-MP) lub azatiopryn¹ (AZA),
(1)
3,76 lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia.
¢ Reltebon: tabl. o przed³. uwalnianiu 10 mg - 60 szt. Rx-w R
(2)
R
±
3,76 Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita gruS(3)
bezp³. bego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-17 lat, którzy niedostatecznie reaguj¹ na lecze100% 77,61 nie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-MP lub AZA, lub leczenie
(1)
4,86 by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. Zesztywniaj¹ce
¢ Reltebon: tabl. o przed³. uwalnianiu 20 mg - 60 szt. Rx-w R
zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej,
R(2)
±
4,86 czynnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u doros³ych paS(3)
bezp³. cjentów, którzy niewystarczaj¹co zareagowali na konwencjonalne leczenie. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu aktywnej i
100% 156,18 postêpuj¹cej postaci ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, kiedy odpo(1)
7,69 wiedŸ na poprzednie leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi prze¢ Reltebon: tabl. o przed³. uwalnianiu 40 mg - 60 szt. Rx-w R
bieg choroby (DMARD) by³a niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy nale¿y podawaæ:
R(2)
±
7,69 w skojarzeniu z metotreksatem lub sam u pacjentów, u których leczenie metotreksaS(3)
bezp³. tem by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. W badan100% 312,94 iach radiologicznych, u pacjentów z wielostawow¹ symetryczn¹ postaci¹
³uszczycowego zapalenia stawów wykazano, ¿e leczenie infliksymabem poprawia
(1)
15,97 aktywnoœæ fizyczn¹ oraz zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzeñ stawów obwodo¢ Reltebon: tabl. o przed³. uwalnianiu 80 mg - 60 szt. Rx-w R
R(2)
±
15,97 wych. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do
ciê¿kiej ³uszczycy plackowatej u doros³ych pacjentów, którzy przestali reagowaæ na
S(3)
bezp³. leczenie, maj¹ przeciwwskazania, lub nie toleruj¹ innych schematów leczenia ogólOxycodone hydrochloride (1) W: Silny ból, który mo¿e byæ w³aœciwie leczony je- nego, w tym leczenia cyklosporyn¹, metotreksatem lub psoralenami i naœwietlaniadynie przy zastosowaniu opioidowych przeciwbólowych produktów leczniczych. mi promieniami UVA (PUVA).
Celltrion Healthcare Hungary Kft.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych i dzieci w wieku 12 lat i powy100% 2447,17
¿ej. (2) Neuralgia popó³paœcowa przewlek³a, Nowotwory z³oœliwe, Wieloobjawowy
Rx (1)
miejscowy zespó³ bólowy typu I - odruchowa dystrofia wspó³czulna oraz typu II - Remurel: inj. [roztw.] 20 mg/ml - 28 amp.-strzyk. 1 ml
B
bezp³.
kauzalgia (3) Pacjenci 75+
Actavis Group PTC ehf.
100% 2097,90
Rx
Remurel:
inj.
[roztw.]
40
mg/ml
12
amp.-strzyk.
1
ml
tRelvar Ellipta: inhal. proszkowy 92/22 µg/dawkê Rx 100% 198,20
B(1)
bezp³.
- 1 inhal. (30 dawek)
Glatiramer acetate (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
tRelvar Ellipta: inhal. proszkowy 184/22 µg/dawkê Rx 100% 269,71 W: Glatirameru octan jest wskazany do stosowania w leczeniu rzutowo-remisyjnej
- 1 inhal. (30 dawek)
postaci stwardnienia rozsianego (ang. MS). Glatirameru octan nie jest wskazany w
Vilanterol + Fluticasone furoate
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited postaciach pierwotnie lub wtórnie postêpuj¹cych stwardnienia rozsianego. Alvogen

Remicade: inf. [prosz. do przyg. konc.] 100 mg
- 1 fiol. 20 ml
Infliximab

Rx-z 100%

X

Janssen Biologics B.V.

100% 102,06
B(1)
bezp³.
Sildenafil (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP)
W: Doroœli. Leczenie doros³ych pacjentów z têtniczym nadciœnieniem p³ucnym sklasyfikowanym wed³ug WHO jako klasa II i III, produkt stosuje siê w celu poprawy wydolnoœci wysi³kowej. Wykazano skutecznoœæ dzia³ania produktu leczniczego w
pierwotnych postaciach nadciœnienia p³ucnego oraz wtórnych zwi¹zanych z chorobami tkanki ³¹cznej. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od 1. roku
do 17 lat z têtniczym nadciœnieniem p³ucnym. Wykazano skutecznoœæ dzia³ania produktu pod wzglêdem poprawy wydolnoœci wysi³kowej lub hemodynamiki p³uc w pierwotnych postaciach nadciœnienia p³ucnego oraz wtórnych zwi¹zanych z wrodzon¹
wad¹ serca.
Polpharma

Remidia: tabl. powl. 20 mg - 90 szt.

Rx-z

Remirta Oro: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 30 mg - 30 szt. Rx 100%
u
Remirta Oro: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 45 mg - 30 szt. Rx 100%
u
Mirtazapine

41,00
56,00

Actavis Group PTC ehf.

Renagel: tabl. powl. 800 mg - 180 szt.
Sevelamer

Renvela: tabl. powl. 800 mg - 180 szt.
Sevelamer

tRepatha®: inj. [roztw.] 140 mg - 1 wstrzyk.

Rx 100% 817,24
Genzyme Europe B.V.

Rx 100% 879,00
Genzyme Europe B.V.

Rx 100%

X
100% 1785,15
Rx (1)
inj. [roztw.] 140 mg - 2 wstrzyk.
B
bezp³.
Evolocumab (1) Program lekowy: leczenie hipercholesterolemii rodzinnej
W: Hipercholesterolemia i dyslipidemia mieszana. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹ (rodzinn¹ heterozygotyczn¹ i nierodzinn¹) lub mieszan¹ dyslipidemi¹ jako uzupe³nienie
diety: w skojarzeniu ze statyn¹ lub statyn¹ i innymi lekami hipolipemizuj¹cymi u
pacjentów, u których nie jest mo¿liwe osi¹gniêcie docelowego stê¿enia cholesterolu LDL przy zastosowaniu statyny w najwy¿szej tolerowanej dawce, albo; w
monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami hipolipemizuj¹cymi u pacjentów
nietoleruj¹cych statyn, albo u których stosowanie statyn jest przeciwwskazane.
Postaæ homozygotyczna rodzinnej hipercholesterolemii. Produkt leczniczy jest
wskazany do stosowania w skojarzeniu z innymi lekami hipolipemizuj¹cymi u
doros³ych i m³odzie¿y w wieku co najmniej 12 lat z homozygotyczn¹ postaci¹hipercholesterolemii rodzinnej. Rozpoznana mia¿d¿ycowa choroba uk³adu sercowo-naczyniowego. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u osób
doros³ych z rozpoznan¹ mia¿d¿ycow¹chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego
(zawa³ miêœnia sercowego, udar mózgu lub choroba têtnic obwodowych) w celu
zmniejszenia ryzyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego poprzez zmniejszenie stê¿enia cholesterolu LDL, jako uzupe³nienie skorygowania innych czynników ryzyka: w skojarzeniu z maks. tolerowan¹ dawk¹ statyny lub bez innych
terapii zmniejszaj¹cych stê¿enie lipidów lub, samodzielnie lub w po³¹czeniu z innymi terapiami zmniejszaj¹cymi stê¿enie lipidów u pacjentów z nietolerancj¹
statyn, lub u których stosowanie statyn jest przeciwwskazane. Wyniki badañ dotycz¹cych wp³ywu produktu na stê¿enie LDL-C, incydenty sercowo-naczyniowe
i badane populacje.
Amgen

tRepatha®:

100% 4762,80
B(1)
bezp³.
100% 11907,00
Rx-z
Remodulin: inf. [roztw.] 2,5 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u
B(1)
bezp³.
100% 23814,00
Rx-z (1)
Remodulin: inf. [roztw.] 5 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u
B
bezp³.
100% 47628,00
Remodulin: inf. [roztw.] 10 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 35,53
Treprostinil (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego
Repirol SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 2 mg - 28 szt. u Rx 30%(1) 18,60
(TNP)
W: Leczenie samoistnego lub rodzinnego têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP)
S(2)
bezp³.
w celu poprawienia tolerancji wysi³kowej i objawów chorobowych u pacjentów, znaj100% 68,50
duj¹cych siê w III czynnoœciowej klasie wg NYHA (ang. New York Heart Associati(1)
on).
Ferrer International Repirol SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 4 mg - 28 szt. u Rx 30%
34,63
S(2)
bezp³.
100%
9,23
Rx
Remolexam: tabl. 15 mg - 20 szt.
100% 133,16
50%(1)
4,65
Meloxicam (1) W: Krótkotrwa³e leczenie objawowe zaostrzeñ choroby zwyrodnie- Repirol SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 8 mg - 28 szt. u Rx 30%(1) 65,41
niowej stawów. D³ugotrwa³e leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów
S(2)
bezp³.
lub zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa.
Farmak
Ropinirole (1) Choroba i zespó³ Parkinsona (2) Pacjenci 75+
100% 782,46 W: Leczenie choroby Parkinsona zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami: leczenie potRemsima: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 100 mg
Rx-z (1)
- 1 fiol. u
B
bezp³. cz¹tkowe w monoterapii w celu opóŸnienia wprowadzenia do leczenia lewodopy; leInfliximab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita czenie skojarzone z lewodop¹ w okresach choroby, kiedy dzia³anie lewodopy
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna (chLC) wygasa lub staje siê zmienne oraz pojawiaj¹ siê fluktuacje efektu terapeutycznego
Bausch Health
W: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Produkt leczniczy w skojarzeniu z me- (efekt „koñca dawki” lub fluktuacje typu „w³¹czenie-wy³¹czenie”).

Remodulin: inf. [roztw.] 1 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u

Rx-z

totreksatem jest wskazany w ograniczaniu objawów podmiotowych i przedmiotowych oraz poprawy sprawnoœci fizycznej u: doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹
choroby niedostatecznie reaguj¹cych na leczenie przeciwreumatycznymi lekami
modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs- disease modifying anti-rheumatic drugs), w tym metotreksatem; doros³ych pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ i postêpuj¹c¹ postaci¹ choroby, którzy wczeœniej nie byli leczeni metotreksatem lub innymi
lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARDs). W tych grupach pacjentów,
badania radiologiczne wykazywa³y zmniejszenie postêpu uszkodzenia stawów.
Choroba Crohna u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Crohna u doros³ych pacjentów, którzy
nie odpowiedzieli na pe³ny i w³aœciwy schemat leczenia kortykosteroidami i/lub œrodkami immunosupresyjnymi lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia; leczeniu czynnej postaci choroby Crohna z przetokami u
doros³ych pacjentów, którzy nie reagowali na prawid³owo prowadzone standardowe

Requip-Modutab: tabl. o przed³. uwalnianiu 2 mg
- 21 szt. u
Requip-Modutab: tabl. o przed³. uwalnianiu 2 mg
- 28 szt. u
Requip-Modutab: tabl. o przed³. uwalnianiu 4 mg
- 28 szt. u

100% 135,49

Requip-Modutab: tabl. o przed³. uwalnianiu 8 mg
- 28 szt. u

Rx 30%(1) 67,74

ReQuip™: tabl. powl. 0,25 mg - 21 szt. u
ReQuip™: tabl. powl. 0,25 mg - 210 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

ReQuip™: tabl. powl. 0,5 mg - 21 szt. u

Rx 30%(1)

S(2)
bezp³.
Ropinirole (1) Choroba i zespó³ Parkinsona (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie choroby Parkinsona zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami: leczenie pocz¹tkowe w monoterapii, aby opóŸniæ wprowadzenie do leczenia lewodopy; leczenie skojarzone z lewodop¹ w okresie choroby, kiedy dzia³anie lewodopy wygasa lub
staje siê zmienne oraz pojawiaj¹ siê fluktuacje efektu terapeutycznego (efekt „koñca
dawki” lub fluktuacje typu „w³¹czenie-wy³¹czenie“). GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

100%

ReQuip™: tabl. powl. 1 mg - 21 szt. u
ReQuip™: tabl. powl. 2 mg - 21 szt. u
ReQuip™: tabl. powl. 5 mg - 21 szt. u

S(2)
100%
Rx 30%(1)
S(2)
100%
Rx 30%(1)
S(2)
100%
Rx 30%(1)
S(2)

8,90
83,53
7,63
4,45
bezp³.
14,38
8,03
bezp³.
28,98
16,28
bezp³.
69,16
37,41
bezp³.

Ropinirole (1) Choroba i zespó³ Parkinsona (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie choroby Parkinsona zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami: leczenie pocz¹tkowe w monoterapii, aby opóŸniæ wprowadzenie do leczenia lewodopy; leczenie skojarzone z lewodop¹ w okresie choroby, kiedy dzia³anie lewodopy wygasa lub
staje siê zmienne oraz pojawiaj¹ siê fluktuacje efektu terapeutycznego (efekt “koñca
dawki” lub fluktuacje typu “w³¹czenie - wy³¹czenie”). GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
100% 173,53
R(1)
3,20
100% 519,28
Rx
Reseligo: implant w amp.-strzyk. 10,8 mg - 1 szt.
R(2)
8,96
Goserelin (1) Rak piersi i rak trzonu macicy, Rak prostaty WP: Obni¿enie popêdu
u osób z rozpoznaniem zaburzeñ preferencji seksualnych w przypadku braku skutecznoœci lub przeciwwskazañ do stosowania cyproteronu (2) Rak prostaty WP:
Obni¿enie popêdu u osób z rozpoznaniem zaburzeñ preferencji seksualnych w
przypadku braku skutecznoœci lub przeciwwskazañ do stosowania cyproteronu
W: Dawka 3,6 mg. Leczenie raka gruczo³u krokowego, w nastêpuj¹cych przypadkach: w leczeniu raka gruczo³u krokowego z przerzutami w przypadku, gdy leczenie
goserelin¹ wykazuje porównywaln¹ skutecznoœæ do kastracji chirurgicznej pod wzglêdem wyd³u¿enia czasu prze¿ycia; w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka
gruczo³u krokowego, jako alternatywa dla kastracji chirurgicznej, w przypadku, gdy
leczenie goserelin¹ wykazuje porównywaln¹ skutecznoœæ do leczenia antyandrogenowego pod wzglêdem wyd³u¿enia czasu prze¿ycia; jako leczenie uzupe³niaj¹ce radioterapiê u pacjentów z rakiem gruczo³u krokowego - miejscowym o wysokim
ryzyku lub miejscowo zaawansowanym - u których goserelina wykazuje poprawê
czasu prze¿ycia bez objawów choroby i ca³kowitego czasu prze¿ycia; jako leczenie
neoadjuwantowe przed radioterapi¹ u pacjentów z rakiem gruczo³u krokowego miejscowym o wysokim ryzyku lub miejscowo zaawansowanym - u których goserelina wykazuje poprawê czasu prze¿ycia bez objawów choroby; jako leczenie uzupe³niaj¹ce prostatektomiê radykaln¹ u pacjentów z miejscowo zaawansowanym
rakiem gruczo³u krokowego o du¿ym ryzyku progresji, u których goserelina wykazuje poprawê czasu prze¿ycia bez objawów choroby. Zaawansowany rak piersi u kobiet w okresie przed - i oko³omenopauzalnym, u których w³aœciwe jest leczenie
hormonalne. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania jako alternatywa dla
chemioterapii w standardowym leczeniu wczesnego raka piersi z dodatnimi receptorami estrogenowymi (ER) u kobiet w okresie przed - i oko³o menopauzalnym. Endometrioza: w leczeniu endometriozy, produkt leczniczy ³agodzi objawy choroby, w
tym ból, oraz zmniejsza rozmiary i liczbê zmian endometrialnych. Œcieñczenie endometrium: produkt leczniczy jest wskazany w celu wstêpnego œcieñczenia endometrium przed zabiegiem ablacji lub resekcji. W³ókniaki macicy: przed zabiegiem
operacyjnym, w po³¹czeniu z preparatami ¿elaza w celu poprawy parametrów hematologicznych u pacjentek z niedokrwistoœci¹. Rozród wspomagany: zahamowanie czynnoœci przysadki jako przygotowanie do superowulacji. Dawka 10,8 mg.
Produkt leczniczy jest wskazany: w leczeniu raka gruczo³u krokowego z przerzutami, w przypadku, gdy leczenie goserelin¹ wykazuje porównywaln¹ skutecznoœæ do
kastracji chirurgicznej pod wzglêdem wyd³u¿enia czasu prze¿ycia; w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka gruczo³u krokowego, jako alternatywa dla kastracji
chirurgicznej, w przypadku, gdy leczenie goserelin¹ wykazuje porównywaln¹ skutecznoœæ do leczenia antyandrogenowego pod wzglêdem wyd³u¿enia czasu prze¿ycia; jako leczenie uzupe³niaj¹ce radioterapiê u pacjentów z rakiem gruczo³u
krokowego - miejscowym o wysokim ryzyku lub miejscowo zaawansowanym - u których goserelina wykazuje poprawê czasu prze¿ycia bez objawów choroby i ca³kowitego czasu prze¿ycia; jako leczenie neoadjuwantowe przed radioterapi¹ u
pacjentów z rakiem gruczo³u krokowego - miejscowym o wysokim ryzyku lub miejscowo zaawansowanym - u których goserelina wykazuje poprawê czasu prze¿ycia
bez objawów choroby; jako leczenie uzupe³niaj¹ce prostatektomiê radykaln¹ u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczo³u krokowego o du¿ym ryzyku
progresji, u których goserelina wykazuje poprawê czasu prze¿ycia bez objawów
choroby.
Alvogen

Reseligo: implant w amp.-strzyk. 3,6 mg - 1 szt.

Rx

Resolor: tabl. powl. 1 mg - 28 szt. u
Resolor: tabl. powl. 2 mg - 28 szt. u

Rx 100% 250,00
Rx 100% 360,00

Prucalopride

Shire

Retrovir®: kaps. 100 mg - 100 szt.
Retrovir®: kaps. 250 mg - 40 szt.
Retrovir®: syrop 50 mg/5 ml - 1 but. 200 ml

Rx 100% 893,00
Rx 100% 772,56
Rx 100% 168,29

Revatio™: tabl. powl. 20 mg - 90 szt.

Rx-z 100%

Rx 100%

63,02 Zidovudine

100%
Rx 30%(1)
S(2)
100%
Rx 30%(1)
S(2)

36,20
19,27
bezp³.
70,33
36,46
bezp³.

ViiV Healthcare

X
100% 938,20
B(1)
bezp³.
Sildenafil (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP)
W: Doroœli. Leczenie doros³ych pacjentów z têtniczym nadciœnieniem p³ucnym
sklasyfikowanym wg WHO jako klasa II i III, lek stosuje siê w celu poprawy wydolnoœci wysi³kowej. Wykazano skutecznoœæ dzia³ania produktu leczniczego w pierwotnych postaciach nadciœnienia p³ucnego, oraz wtórnych zwi¹zanych z
chorobami tkanki ³¹cznej. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku
od 1. roku do 17 lat z têtniczym nadciœnieniem p³ucnym. Wykazano skutecznoœæ

Revatio™: zaw. doust. [prosz.] 10 mg/ml - 1 but. 32,27 g Rx-z

LEKsykon - Receptariusz

dzia³ania produktu pod wzglêdem poprawy wydolnoœci wysi³kowej lub hemodynamiki p³uc w pierwotnych postaciach nadciœnienia p³ucnego oraz wtórnych zwi¹zaRicordo: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 28 szt. u
nych z wrodzon¹ wad¹ serca.
Upjohn EESV

100% 38,87 Rigevidon® - (IR): tabl. dra¿. 0,03 mg+ 0,15 mg
Rx 30%(1) 13,39 - 21 szt.
S(2)

bezp³.
22,90
Donepezil hydrochloride (1) Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Le25,40 wy’ego; otêpienie w przebiegu choroby Parkinsona (2) Pacjenci 75+
Olmesartan medoxomil
Menarini International W: Wskazany do stosowania w objawowym leczeniu ³agodnej do œrednio ciê¿kiej
postaci otêpienia w chorobie Alzheimera.
Adamed
Rx 100% 23,40
Revival Plus: tabl. powl. 20/12,5 mg - 28 szt.
100%
4,71
Olmesartan medoxomil + Hydrochlorothiazide
Menarini International
Rx 30%(1) 1,81
Ridlip: tabl. 5 mg - 28 szt.
Rx-z 100%
tRevlimid®: kaps. twarde 2,5 mg - 7 szt. u
X
(2)
S
bezp³.
Rx-z 100%
tRevlimid®: kaps. twarde 2,5 mg - 21 szt. u
X
100% 12,51
100%
14297,70
Rx-z (1)
Rx 30%(1) 3,75
tRevlimid®: kaps. twarde 5 mg - 21 szt. u
Ridlip: tabl. 5 mg - 90 szt.
B
bezp³.
S(2)
bezp³.
100%
14990,81
Rx-z (1)
100%
tRevlimid®: kaps. twarde 10 mg - 21 szt. u
9,30
B
bezp³.
Rx 30%(1) 3,50
Ridlip: tabl. 10 mg - 28 szt.
100% 15812,08
(2)
®
Rx-z (2)
S
tRevlimid : kaps. twarde 15 mg - 21 szt. u
bezp³.
B
bezp³.
100% 23,61
100%
17393,00
Rx-z (2)
Rx 30%(1) 7,08
tRevlimid®: kaps. twarde 25 mg - 21 szt. u
Ridlip: tabl. 10 mg - 90 szt.
B
bezp³.
S(2)
bezp³.
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b.; C.84.c. (2) Chemiote100% 17,92
rapia ICD-10: C.84.a.; C.84.c.
W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania Ridlip: tabl. 20 mg - 28 szt.
Rx 30%(1) 6,31
w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem
S(2)
bezp³.
mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. Produkt leczniczy
w terapii skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem lub
100% 44,79
z melfalanem i prednizonem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pa(1)
Rx 30% 13,44
cjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do Ridlip: tabl. 20 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
przeszczepu. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do
leczenia doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano
100% 30,37
uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne. ProRx 30%(1) 9,11
dukt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z ane- Ridlip: tabl. 40 mg - 28 szt.
mi¹ zale¿n¹ od przetoczeñ w przebiegu zespo³ów mielodysplastycznych o niskim
S(2)
bezp³.
lub poœrednim-1 ryzyku, zwi¹zanych z nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w postaci
Rosuvastatin (1) W: Leczenie hipercholesterolemii. Pierwotna hipercholesteroizolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub niew³alemia u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku 6 lat i starszych (typu IIa, w tym rodzinœciwe. Ch³oniak z komórek p³aszcza. Produkt leczniczy w monoterapii wskazany
na heterozygotyczna hipercholesterolemia) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) jajest w leczeniu doros³ych pacjentów z nawracaj¹cym lub opornym na leczenie ch³oko uzupe³nienie diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposoniakiem z komórek. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z rytuksbów leczenia (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest niewystarczaj¹ce. Roymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w leczeniu
dzinna homozygotyczna hipercholesterolemia jako uzupe³nienie diety i innych spodoros³ych pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym (ang. FL) (stopsobów leczenia zmniejszaj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL) lub jeœli inne
nia 1-3a).
Celgene
sposoby leczenia s¹ niew³aœciwe. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczynio100% 3379,14 wym. Zapobieganie du¿ym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z wyRx-z (1)
Revolade: tabl. powl. 25 mg - 28 szt.
sokim ryzykiem wyst¹pienia takiego zdarzenia po raz 1-szy, razem z dzia³aniami
B
bezp³. maj¹cymi na celu redukcjê pozosta³ych czynników ryzyka. (2) Pacjenci 75+ Ranbaxy
100% 6758,27
100% 16,71
Rx-z (1)
Revolade: tabl. powl. 50 mg - 28 szt.
B
bezp³.
Rx 30%(1) 5,01
Ridlip - (IR): tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
Eltrombopag (1) Program lekowy: leczenie doros³ych chorych na ciê¿k¹ anemiê
S(2)
bezp³.
aplastyczn¹, Program lekowy: leczenie doros³ych chorych na pierwotn¹ ma³op³ytkowoœæ immunologiczn¹, Program lekowy: leczenie pediatrycznych chorych na prze- Rosuvastatin (1) W: Leczenie hipercholesterolemii. U doros³ych, m³odzie¿y i
wlek³¹ pierwotn¹ ma³op³ytkowoœæ immunologiczn¹
dzieci w wieku 6 lat i starszych z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹ (typu IIa, w tym z
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u pacjentów z przewlek³¹ pier- rodzinn¹ heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹) lub mieszan¹ dyslipidemi¹ (typu
wotn¹ ma³op³ytkowoœci¹ immunologiczn¹ (ang. ITP), od 1 roku, którzy wykazuj¹ IIb) jako uzupe³nienie diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych
niedostateczn¹ odpowiedŸ na inne sposoby leczenia (np. terapia kortykosteroidami, sposobów leczenia (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest niewystarczaimmunoglobulinami). Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych pacjentów z j¹ce. U doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku 6 lat i starszych z rodzinn¹ homozygoprzewlek³ym WZW typu C w celu leczenia ma³op³ytkowoœci, gdy stopieñ ma³op³ytko- tyczn¹ hipercholesterolemi¹ jako uzupe³nienie diety i innych sposobów leczenia
woœci jest g³ównym czynnikiem uniemo¿liwiaj¹cym rozpoczêcie lub ograniczaj¹cym zmniejszaj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL) lub jeœli inne sposoby leczenia
mo¿liwoœci kontynuowania optymalnej terapii opartej na interferonie. Produkt leczni- s¹ niew³aœciwe. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym. Zapobiegaczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nabyt¹ ciê¿k¹ postaci¹ niedok- nie du¿ym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z wysokim ryzykiem wyrwistoœci aplastycznej (ang. SAA), u których wyst¹pi³a opornoœæ na wczeœniejsze st¹pienia takiego zdarzenia po raz pierwszy, razem z dzia³aniami maj¹cymi na celu
leczenie immunosupresyjne lub którzy przebyli wczeœniejsze intensywne leczenie i redukcjê pozosta³ych czynników ryzyka. (2) Pacjenci 75+
Delfarma
nie s¹ odpowiednimi kandydatami do transplantacji krwiotwórczych komórek macie100% 157,34
Novartis Europharm Limited
rzystych.
®
Rx (1)
Rifamazid : kaps. 150/100 mg - 100 szt. u
B
5,79
100% 18,57
100% 303,09
(1)
®
Rx 30%
Rexetin : tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
9,45 Rifamazid®: kaps. 300/150 mg - 100 szt. u
Rx (1)
B
bezp³.
S(2)
bezp³.
Rifampicin + Isoniazid (1) GruŸlica, w tym równie¿ gruŸlica wielolekooporna i inParoxetine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
ne mykobakteriozy
W: Leczenie: ciê¿kiego epizodu depresji, zaburzenia obsesyjno - kompulsyjnego, W: Wszystkie postacie gruŸlicy p³uc i pozap³ucnej, zarówno zdiagnozowanej po raz
zaburzenia lêkowego z napadami lêku z agorafobi¹ lub bez agorafobii, fobii spo³ecz- pierwszy jak i we wznowach z zachowan¹ wra¿liwoœci¹ pr¹tków na ryfampicynê i
nej, zaburzenia lêkowego uogólnionego, zaburzenia stresowego pourazowego.
izoniazyd. Uwaga. Przed rozpoczêciem leczenia produktem oraz kilkakrotnie w czaGedeon Richter
sie leczenia tym produktem nale¿y okreœliæ wra¿liwoœæ pr¹tków na ryfampicynê i izoRx-z
100%
tRezolsta: tabl. powl. 800 mg+ 150 mg - 30 szt. u
X niazyd. Jeœli wyka¿e siê opornoœæ pr¹tków na ryfampicynê i/lub izoniazyd oraz brak
reakcji pacjenta na leczenie, nale¿y zmieniæ sposób leczenia. Rifamazid nale¿y poDarunavir + Cobicistat
Janssen-Cilag
dawaæ zgodnie z oficjalnymi zaleceniami lokalnymi, dotycz¹cymi w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Polfa Tarchomin SA
RHINAZIN®: krople do nosa [roztw.] 1 mg/ml
OTC 100%
8,51
- 1 but. 10 ml u
100% 127,57
Rx
Naphazoline nitrate
Polfa Warszawa Rifampicyna TZF: kaps. 150 mg - 100 szt.
B(1)
5,08
Rhophylac 300: inj. [roztw.] 300 µg/2 ml
100% 244,97
Rx 100% 417,96
Rx (1)
Rifampicyna TZF: kaps. 300 mg - 100 szt.
- 1 amp.-strzyk. 2 ml (+ ig³a)
B
bezp³.
AntiD (Rh) immunoglobulin
CSL Behring GmbH
Rifampicin (1) GruŸlica, w tym równie¿ gruŸlica wielolekooporna i inne mykobak100% 64,32 teriozy
30%(1) 22,25 W: Ryfampicyna jest wskazana do stosowania w ni¿ej wymienionych zaka¿eniach.
GruŸlica: w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpr¹tkowymi stosuje siê w leczeniu
Ribuspir: aerozol wziewny 200 µg/dawkê
Rx C(2) bezp³. wszystkich postaci gruŸlicy, w tym zdiagnozowanych po raz pierwszy, zaawanso- 1 poj. (200 dawek + inhal.)
(3)
R
9,55 wanych, przewlek³ych i lekoopornych. Ryfampicyna jest skuteczna w leczeniu wiêkszoœci zaka¿eñ wywo³anych przez atypowe szczepy Mycobacterium. Tr¹d: w
S(4)
bezp³. skojarzeniu z co najmniej jednym innym lekiem dzia³aj¹cym na pr¹tki tr¹du stosuje
100% 64,32 siê w leczeniu postaci tr¹du licznopr¹tkowej oraz sk¹popr¹tkowej, a¿ do likwidacji
30%(1) 22,25 zaka¿enia. Bruceloza, legionelloza i ciê¿kie zaka¿enia wywo³ane przez gronkowce:
aby zapobiec rozwojowi szczepów opornych, ryfampicynê stosuje siê w skojarzeniu
Ribuspir: aerozol wziewny 200 µg/dawkê
Rx C(2) bezp³. z innym antybiotykiem odpowiednim w leczeniu danego zaka¿enia. Zapobieganie
- 1 poj. (200 dawek + inhal. Jet)
R(3)
9,55 meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych: leczenie bezobjawowych nosicieli
Neisseria meningitidis w celu wyeliminowania meningokoków z czêœci nosowej garS(4)
bezp³. d³a. Zaka¿enia Haemophilus influenzae: leczenie bezobjawowych nosicieli H. influeBudesonide (1) Tylko we wskazaniach pozarejestracyjnych WP: Wirusowe zapa- nzae i zapobieganie rozwojowi zaka¿enia u nara¿onych na kontakt z t¹ bakteri¹
lenie krtani u dzieci do 18 r¿. (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Astma, Eozynofilowe zapale- dzieci w wieku 4 lat lub m³odszych. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu nale¿y uwzglêdnie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (4) Pacjenci 75+
niæ oficjalne zalecenia dotycz¹ce stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Polfa Tarchomin SA
W: Leczenie ³agodnej, umiarkowanej i ciê¿kiej astmy oskrzelowej.
Chiesi Poland
100%
8,10
100% 26,95
®
Rx
Rigevidon : tabl. powl. 0,03 mg+ 0,15 mg - 21 szt.
30%(1)
2,99
Rx 30%(1) 14,21
Ricordo: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 28 szt. u
(2)
S
bezp³. Ethinylestradiol + Levonorgestrel (1) W: Antykoncepcja doustna.

Revival: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
Revival: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.

123

Reviv

Rx 100%
Rx 100%

Rx 100%

Ethinylestradiol + Levonorgestrel

X
Inpharm

100%
7,87
30%(1)
2,76
Ethinylestradiol + Levonorgestrel (1) W: Antykoncepcja doustna.
Delfarma

Rigevidon® - (IR): tabl. dra¿. 0,03 mg+ 0,15 mg
- 21 szt.

Rx

Riluzol PMCS: tabl. powl. 50 mg - 56 szt. u

Rx

100% 181,04
R(1)
3,20

Riluzole (1) Stwardnienie zanikowe boczne
W: Lek wskazany jest w celu przed³u¿enia ¿ycia lub opóŸnienia koniecznoœci mechanicznej wentylacji u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA Sclerosis Lateralis Amyotrophica). W badaniach klinicznych wykazano, ¿e ryluzol
przed³u¿a czas prze¿ycia u pacjentów z SLA. Prze¿ycie zdefiniowano jako stan, w
którym pacjent ¿y³ bez intubacji w celu wentylacji mechanicznej i bez tracheotomii.
Brak dowodów, by ryluzol wywiera³ dzia³anie lecznicze na czynnoœci motoryczne,
czynnoœæ p³uc, dr¿enia w³ókienkowe, si³ê miêœniow¹ oraz objawy motoryczne. Nie
wykazano skutecznoœci ryluzolu w póŸnych stadiach SLA. Badania skutecznoœci i
bezpieczeñstwa ryluzolu przeprowadzono tylko w SLA. Dlatego te¿ nie nale¿y stosowaæ ryluzolu u pacjentów z jak¹kolwiek inn¹ postaci¹ choroby neuronu ruchowego.
PRO.MED.PL
100%

8,38
3,34
S
bezp³.
100% 16,22
Rx 30%(1) 6,14
Rimal: kaps. twarde 5/10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100%
8,38
Rx 30%(1) 3,34
Rimal: kaps. twarde 10/5 mg - 30 szt. u
(2)
S
bezp³.
100% 16,22
Rx 30%(1) 6,14
Rimal: kaps. twarde 10/10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Ramipril + Amlodipine (1) W: Produkt jest wskazany w leczeniu zastêpczym
nadciœnienia têtniczego u doros³ych pacjentów, u których uzyskano odpowiedni¹
kontrolê ciœnienia podczas jednoczesnego stosowania poszczególnych substancji
czynnych w takich samych dawkach jak w tym produkcie z³o¿onym, ale w oddzielnPolpharma
ych produktach. (2) Pacjenci 75+

Rimal: kaps. twarde 5/5 mg - 30 szt. u

Rx 30%(1)
(2)

Rimantin®: tabl. 50 mg - 20 szt. u

Rx 100%

Rimantadine hydrochloride

Ringer Lactate: inf. do¿. [roztw.] - 1 wor. 500 ml
Ringer Lactate: inf. do¿. [roztw.] - 1 wor. 1000 ml
Ringer Lactate: inf. do¿. [roztw.] - 1 wor. 500 ml

49,39
Genexo

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

8,79
9,59
7,56
Potassium chloride + Sodium chloride + Calcium chloride + Sodium
lactate
Baxter

100% 3508,60
Rx-z (1)
tRinvoq: tabl. o przed³. uwalnianiu 15 mg - 28 szt.
B
bezp³.
Upadacitinibe (1) Program lekowy: leczenie chorych z ciê¿k¹ postaci¹ atopowego zapalenia skóry, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnego
reumatoidalnego zapalenia stawów o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków modyfikuj¹cych
przebieg choroby (ang. DMARDs) jest niewystarczaj¹ca lub którzy nie toleruj¹ takiego leczenia. Produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt jest wskazany w
leczeniu czynnego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków DMARD jest niewystarczaj¹ca lub którzy
nie toleruj¹ takiego leczenia. Produkt mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt
jest wskazany w leczeniu czynnego zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na leczenie konwencjonalne jest
niewystarczaj¹ca. Atopowe zapalenie skóry. Produkt jest wskazany w leczeniu
umiarkowanego do ciê¿kiego atopowego zapalenia skóry u doros³ych i m³odzie¿y w
wieku 12 lat i starszych, którzy kwalifikuj¹ siê do leczenia ogólnego. AbbVie Polska
100%

14,39
6,06
S(2)
bezp³.
Rx 100%
Risendros® 35: tabl. powl. 35 mg - 12 szt.
X
Risedronate sodium (1) Osteoporoza WP: Osteoporoza posterydowa - profilaktyka (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej: w celu zmniejszenia ryzyka z³amañ krêgów. Leczenie rozpoznanej osteoporozy pomenopauzalnej: w celu zmniejszenia
ryzyka z³amañ szyjki koœci udowej. Leczenie osteoporozy u mê¿czyzn z du¿ym ryzykiem z³amañ.
Zentiva

Risendros® 35: tabl. powl. 35 mg - 4 szt.

Rx 30%(1)

Risperidone Farmax: tabl. powl. 1 mg - 20 szt. u
Risperidone Farmax: tabl. powl. 2 mg - 20 szt. u
Risperidone Farmax: tabl. powl. 3 mg - 20 szt. u

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Risperidone

Risperidon Vipharm: tabl. powl. 1 mg - 20 szt. u
Risperidon Vipharm: tabl. powl. 2 mg - 20 szt. u
Risperidon Vipharm: tabl. powl. 3 mg - 20 szt. u
Risperidon Vipharm: tabl. powl. 4 mg - 20 szt. u

X
X
X

SVUS Pharma

100%
R(1)
100%
Rx (1)
R
100%
Rx (1)
R
100%
Rx (1)
R

Rx

9,06
5,11
17,71
6,62
26,56
8,32
35,62
10,24

Risperidone (1) Schizofrenia WP: Zespó³ Tourette’a

Gedeon Richter W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii. Produkt leczniczy jest

wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿ki-
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Rispe

ego w przebiegu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych. Produkt leczniczy jest
wskazany w krótkotrwa³ym leczeniu (do 6 tyg.) uporczywej agresji u pacjentów z
otêpieniem typu alzheimerowskiego w stopniu umiarkowanym do ciê¿kiego, nie reaguj¹cych na metody niefarmakologiczne oraz gdy istnieje ryzyko, ¿e pacjent bêdzie stanowi³ zagro¿enie dla samego siebie lub innych osób. Produkt leczniczy jest
wskazany w krótkotrwa³ym objawowym (do 6 tyg.) leczeniu uporczywej agresji w
przebiegu zaburzeñ zachowania u dzieci w wieku od 5 lat i m³odzie¿y ze sprawnoœci¹ intelektualn¹ poni¿ej przeciêtnej b¹dŸ upoœledzonych umys³owo, zdiagnozowanych wed³ug kryteriów DSM - IV, u których nasilenie agresji i innych zachowañ
destrukcyjnych wymaga leczenia farmakologicznego. Farmakoterapia powinna stanowiæ integraln¹ czêœæ wszechstronnego programu terapeutycznego, obejmuj¹cego dzia³ania psychospo³eczne i edukacyjne. Zaleca siê, aby rysperydon by³
przepisywany przez lekarza specjalistê w dziedzinie neurologii dzieciêcej oraz psychiatrii dzieciêcej i m³odzie¿owej lub lekarza specjalizuj¹cego siê w leczeniu zaburzeñ zachowania u dzieci i m³odzie¿y.
Vipharm

Risperon: tabl. powl. 1 mg - 20 szt. u

Rx

Risperon: tabl. powl. 1 mg - 60 szt. u

Rx

Risperon: tabl. powl. 2 mg - 20 szt. u

Rx

Risperon: tabl. powl. 2 mg - 60 szt. u

Rx

Risperon: tabl. powl. 3 mg - 20 szt. u

Rx

Risperon: tabl. powl. 3 mg - 60 szt. u

Rx

Risperon: tabl. powl. 4 mg - 20 szt. u

Rx

Risperon: tabl. powl. 4 mg - 60 szt. u

Rx

100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)

9,57
5,62
27,01
8,77
18,29
7,20
51,13
11,46
25,26
7,02
70,67
10,20
34,93
9,55
98,39
17,77

Risperidone (1) Schizofrenia WP: Zespó³ Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych. Produkt leczniczy jest
wskazany w krótkotrwa³ym leczeniu (do 6 tyg.) uporczywej agresji u pacjentów z
otêpieniem w chorobie Alzheimera, w stopniu umiarkowanym do ciê¿kiego, niereaguj¹cych na metody niefarmakologiczne oraz gdy istnieje ryzyko, ¿e pacjent bêdzie
stanowi³ zagro¿enie dla samego siebie lub innych osób. Produkt leczniczy jest
wskazany w krótkotrwa³ym objawowym (do 6 tyg.) leczeniu uporczywej agresji w
przebiegu zaburzeñ zachowania u dzieci od 5 lat i m³odzie¿y ze sprawnoœci¹ intelektualn¹ poni¿ej przeciêtnej b¹dŸ upoœledzonych umys³owo, zdiagnozowanych wed³ug kryteriów DSM - IV, u których nasilenie agresji i innych zachowañ
destrukcyjnych wymaga leczenia farmakologicznego. Farmakoterapia powinna stanowiæ integraln¹ czêœæ wszechstronnego programu terapeutycznego, obejmuj¹cego dzia³ania psychospo³eczne i edukacyjne. Zaleca siê, aby rysperydon by³
przepisywany przez lekarza specjalistê w dziedzinie neurologii dzieciêcej oraz psychiatrii dzieciêcej i m³odzie¿owej lub lekarza specjalizuj¹cego siê w leczeniu zaburzeñ zachowania u dzieci i m³odzie¿y.
LEK-AM

Rispolept Consta®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o Rx 100% 321,34
przed³. uwalnianiu] 25 mg - 1 zest. u
R(1)
7,36
Rispolept Consta®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o Rx 100% 475,75
przed³. uwalnianiu] 37,5 mg - 1 zest. u
R(1)
3,20
Rispolept Consta®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o Rx 100% 634,36
przed³. uwalnianiu] 50 mg - 1 zest. u
R(1)
3,20

100%

11,92
8,74
S(2)
bezp³.
100% 23,56
Rx 30%(1) 17,19
Ristidic: kaps. twarde 1,5 mg - 56 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 21,09
Rx 30%(1) 14,72
Ristidic: kaps. twarde 3 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 42,31
(1)
Rx 30% 29,57
Ristidic: kaps. twarde 3 mg - 56 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 33,76
Rx 30%(1) 24,21
Ristidic: kaps. twarde 4,5 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 68,47
Rx 30%(1) 49,36
Ristidic: kaps. twarde 4,5 mg - 56 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 41,19
Rx 30%(1) 28,45
Ristidic: kaps. twarde 6 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 89,70
Rx 30%(1) 64,22
Ristidic: kaps. twarde 6 mg - 56 szt. u
S(2)
bezp³.
Rivastigmine (1) Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Lewy’ego (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej postaci otêpienia typu
alzheimerowskiego. Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej postaci otêpienia u pacjentów z idiopatyczn¹ chorob¹ Parkinsona.
Bausch Health

Ristidic: kaps. twarde 1,5 mg - 28 szt. u

Rivaldo: kaps. twarde 1,5 mg - 28 szt. u
Rivaldo: kaps. twarde 3 mg - 28 szt. u

Rx 30%(1)

Rx 100%
Rx 100%

14,69
19,66
100% 48,17
(1)
Rx 30% 35,43
Rivaldo: kaps. twarde 3 mg - 56 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 36,50
Rx 30%(1) 26,95
Rivaldo: kaps. twarde 4,5 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 71,41
Rx 30%(1) 52,30
Rivaldo: kaps. twarde 4,5 mg - 56 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 48,17
Rx 30%(1) 35,43
Rivaldo: kaps. twarde 6 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 94,37
Rx 30%(1) 68,89
Rivaldo: kaps. twarde 6 mg - 56 szt. u
S(2)
bezp³.
Rivastigmine (1) Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Lewy’ego (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej postaci otêpienia typu
alzheimerowskiego. Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej postaci otêpienia u pacjentów z idiopatyczn¹ chorob¹ Parkinsona.
Adamed

Risperidone (1) Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku
wspó³pracy chorego
W: Produkt jest wskazany w leczeniu podtrzymuj¹cym schizofrenii u pacjentów akX
tualnie leczonych doustnymi lekami przeciwpsychotycznymi.
Janssen-Cilag Rivastigmine Mylan: kaps. twarde 1,5 mg - 28 szt. u Rx 100%
Rivastigmine Mylan: kaps. twarde 3 mg - 28 szt. u Rx 100%
X
100%
9,70
Rx (1)
Rispolept®: tabl. powl. 1 mg - 20 szt. u
X
R
5,75 Rivastigmine Mylan: kaps. twarde 3 mg - 56 szt. u Rx 100%
X
100% 18,74 Rivastigmine Mylan: kaps. twarde 4,5 mg - 28 szt. u Rx 100%
Rx (1)
Rispolept®: tabl. powl. 2 mg - 20 szt. u
X
R
7,65 Rivastigmine Mylan: kaps. twarde 4,5 mg - 56 szt. u Rx 100%
X
100% 24,18 Rivastigmine Mylan: kaps. twarde 6 mg - 28 szt. u Rx 100%
®
Rx (1)
Rispolept : tabl. powl. 3 mg - 20 szt. u
X
R
5,94 Rivastigmine Mylan: kaps. twarde 6 mg - 56 szt. u Rx 100%
Rivastigmine
Viatris
100%
28,58
Rx (1)
Rispolept®: tabl. powl. 4 mg - 20 szt. u
100% 66,16
R
3,20
Rivastigmine Mylan: system transdermalny
Rx 30%(1) 56,25
Rx 100% 16,84 4,6 mg/24 h - 30 szt. u
Rispolept®: roztw. doust. 1 mg/ml - 1 but. 30 ml u
S(2)
bezp³.
100% 43,04
Rx (1)
Rispolept®: roztw. doust. 1 mg/ml - 1 but. 100 ml u
100%
133,06
R
10,51
Rivastigmine Mylan: system transdermalny
Rx 30%(1) 112,59
Risperidone (1) Schizofrenia WP: Zespó³ Tourette’a
9,5 mg/24 h - 30 szt. u
W: Preparat jest wskazany w leczeniu schizofrenii. Preparat jest wskazany w leczeS(2)
bezp³.
niu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu Rivastigmine (1) Choroba Alzheimera (2) Pacjenci 75+
zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych. Preparat jest wskazany w krótkotrwa³ym
W:
Leczenie
objawowe
³agodnej
do
œredniozaawansowanej
postaci
otêpienia
typu
leczeniu (do 6 tyg.) uporczywej agresji u pacjentów z otêpieniem w chorobie AlzheViatris
imera w stopniu umiarkowanym do ciê¿kiego, nie reaguj¹cych na metody niefarma- alzheimerowskiego.
kologiczne oraz gdy istnieje ryzyko, ¿e pacjent bêdzie stanowi³ zagro¿enie dla
100%
8,98
samego siebie lub innych osób. Preparat jest wskazany w krótkotrwa³ym objawo- Rivastigmin NeuroPharma: kaps. twarde 1,5 mg
Rx 30%(1) 5,80
wym (do 6 tyg.) leczeniu uporczywej agresji w przebiegu zaburzeñ zachowania u - 28 szt. u
dzieci od 5 lat i m³odzie¿y ze sprawnoœci¹ intelektualn¹ poni¿ej przeciêtnej b¹dŸ upS(2)
bezp³.
oœledzonych umys³owo, zdiagnozowanych wed³ug kryteriów DSM - IV, u których na100% 17,68
silenie agresji i innych zachowañ destrukcyjnych wymaga leczenia Rivastigmin NeuroPharma: kaps. twarde 3 mg
(1)
Rx 30% 11,31
farmakologicznego. Farmakoterapia powinna stanowiæ integraln¹ czêœæ wszech- - 28 szt. u
stronnego programu terapeutycznego, obejmuj¹cego dzia³ania psychospo³eczne i
S(2)
bezp³.
edukacyjne. Zaleca siê, aby rysperydon by³ przepisywany przez lekarza specjalistê
100%
34,39
w dziedzinie neurologii dzieciêcej oraz psychiatrii dzieciêcej i m³odzie¿owej lub lekaRivastigmin
NeuroPharma:
kaps.
twarde
3
mg
rza specjalizuj¹cego siê w leczeniu zaburzeñ zachowania u dzieci i m³odzie¿y.
Rx 30%(1) 21,65
Janssen-Cilag - 56 szt. u
S(2)
bezp³.
Rx 100% 123,00
Ristaben: tabl. powl. 100 mg - 28 szt.
100% 26,16
Sitagliptin
Merck Sharp & Dohme Rivastigmin NeuroPharma: kaps. twarde 4,5 mg
Rx 30%(1) 16,61
Rx 100% 123,00 - 28 szt. u
Ristfor: tabl. powl. 50/1000 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
Sitagliptin + Metformin hydrochloride
Merck Sharp & Dohme

Rivastigmin NeuroPharma: kaps. twarde 4,5 mg
- 56 szt. u

100%

50,73

Rx 30%(1) 31,62

S(2)
bezp³.
100% 34,39
Rivastigmin NeuroPharma: kaps. twarde 6 mg
(1)
Rx 30% 21,65
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 66,80
Rivastigmin NeuroPharma: kaps. twarde 6 mg
Rx 30%(1) 41,32
- 56 szt. u
S(2)
bezp³.
Rivastigmine (1) Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Lewy’ego (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej postaci otêpienia typu
alzheimerowskiego. Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej postaci otêpienia u pacjentów z idiopatyczn¹ chorob¹ Parkinsona.
Neuraxpharm Arzneimittel

Rivastigmin Orion: kaps. twarde 1,5 mg - 28 szt. u

Rx 100%

15,28
100% 20,85
Rx 30%(1) 14,48
Rivastigmin Orion: kaps. twarde 3 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 38,47
(1)
Rx 30% 25,73
Rivastigmin Orion: kaps. twarde 3 mg - 56 szt. u
S(2)
bezp³.
Rivastigmin Orion: kaps. twarde 4,5 mg - 28 szt. u Rx 100%
X
100% 54,25
Rivastigmin Orion: kaps. twarde 4,5 mg - 56 szt. u Rx 30%(1) 35,14
S(2)
bezp³.
Rx 100%
Rivastigmin Orion: kaps. twarde 6 mg - 28 szt. u
X
100% 69,41
Rx 30%(1) 43,93
Rivastigmin Orion: kaps. twarde 6 mg - 56 szt. u
S(2)
bezp³.
Rivastigmine (1) Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Lewy’ego (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej postaci otêpienia typu
alzheimerowskiego. Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej postaOrion Corporation
ci otêpienia u pacjentów z idiopatyczn¹ chorob¹ Parkinsona.
100% 1087,51
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 2718,77
tRiximyo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 500 mg
Rx-z B(1) bezp³.
- 1 fiol. 50 ml
B(2)
bezp³.
Rituximab (1) Program lekowy: leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatoœci z zapaleniem naczyñ (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyñ (MPA), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (2) Chemioterapia ICD-10: C.51.
W: Produkt stosuje siê u doros³ych w nastêpuj¹cych wskazaniach. Ch³oniaki nieziarnicze (NHL). Produkt jest wskazany w leczeniu wczeœniej nieleczonych chorych
na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawansowania w
skojarzeniu z chemioterapi¹. Produkt jest wskazany w leczeniu podtrzymuj¹cym
chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe, u których uzyskano odpowiedŸ na leczenie indukcyjne. Produkt w monoterapii jest wskazany w leczeniu chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawansowania w
przypadku opornoœci na chemioterapiê lub w przypadku drugiej lub kolejnej wznowy
po chemioterapii. Produkt jest wskazany w leczeniu chorych na ch³oniaki nieziarnicze rozlane z du¿ych komórek B, z dodatnim antygenem CD20, w skojarzeniu z
chemioterapi¹ wg schematu CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna,
prednizolon). Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿kim, aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, u których stwierdzono
niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie lub nietolerancjê innych leków modyfikuj¹cych proces zapalny (ang. DMARD), w tym jednego lub kilku inhibitorów czynnika
martwicy nowotworów (ang. TNF). Wykazano, ¿e podawanie rytuksymabu w skojarzeniu z metotreksatem wywiera, potwierdzony w ocenie radiologicznej, hamuj¹cy
wp³yw na postêp uszkodzenia stawów oraz poprawia sprawnoœæ fizyczn¹. Ziarniniakowatoœæ z zapaleniem naczyñ i mikroskopowe zapalenie naczyñ. Produkt w skojarzeniu z glikokortykosteroidami jest wskazany do indukcji remisji u doros³ych
pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ ziarniniakowatoœci¹ z zapaleniem naczyñ (Wegenera)
(ang. GPA) i mikroskopowym zapaleniem naczyñ (ang. MPA).
Sandoz GmbH

tRiximyo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 100 mg
- 2 fiol. 10 ml

Rx-z B(1)

100% 680,40
B(1)
bezp³.
100% 1360,80
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 2721,60
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 5443,20
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 8164,80
Rx-z (1)
B
bezp³.
Factor IX (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹ A i
B
W: Leczenie i profilaktyka krwawieñ u pacjentów z hemofili¹ B (wrodzony niedobór
czynnika IX). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u pacjentów we
wszystkich grupach wiekowych.
Baxter

tRIXUBIS: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
250 j.m./5 ml - 1 fiol. (+1 rozp. 5 ml)
tRIXUBIS: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
500 j.m./5 ml - 1 fiol. (+1 rozp. 5 ml)
tRIXUBIS: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
1000 j.m./5 ml - 1 fiol. (+1 rozp. 5 ml)
tRIXUBIS: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
2000 j.m./5 ml - 1 fiol. (+1 rozp. 5 ml)
tRIXUBIS: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
3000 j.m./5 ml - 1 fiol. (+1 rozp. 5 ml)

Rx-z

100% 241,48
B(1)
bezp³.
Naldemedine (1) Leczenie zaparæ indukowanych opioidami u doros³ych pacjentów z chorob¹ nowotworow¹ i uprzednio leczonych bezskutecznie œrodkami przeczyszczaj¹cymi, u których nie jest stosowany inny antagonista opioidowy zarówno
osobno jak i w po³¹czeniu
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu zaparæ indukowanych opioidami u doros³ych pacjentów uprzednio leczonych œrodkami przeczyszczaj¹cymi.
Shionogi B.V.

tRizmoic: tabl. powl. 200 µg - 28 szt. u

Rx

LEKsykon - Receptariusz

100% 3095,82
B(1)
bezp³.
Tocilizumab (1) Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i
m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
W: Produkt, w skojarzeniu z metotreksatem (MTX), jest wskazany: w leczeniu doros³ych pacjentów z czynnym, postêpuj¹cym reumatoidalnym zapaleniem stawów
(RZS) o ciê¿kim nasileniu, nieleczonych dotychczas za pomoc¹ MTX; w leczeniu
doros³ych pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego, u których stwierdzono niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie lub nietolerancjê dotychczasowego leczenia jednym lub kilkoma
lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs)
lub inhibitorami czynnika martwicy nowotworu (ang. anti-TNF). Produkt mo¿e byæ
podawany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub u pacjentów, u
których kontynuacja leczenia metotreksatem nie jest wskazana. Wykazano, ¿e produkt zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzenia stawów mierzonego radiologicznie
oraz powoduje poprawê sprawnoœci fizycznej przy podawaniu ³¹cznym z metotrekRoche
satem.

RoActemra: inj. [roztw.] 162 mg/ml - 4 amp.-strzyk. u Rx-z

Rolpryna SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 4 mg - 84 szt.
u

100% 180,23 wlek³¹ ³agodn¹, u których w ostatnim okresie nie wystêpowa³y ciê¿kie napady astmy

stosowania doustnych glikokortykosteroidów i którzy nie potrafi¹ stoRx 30%(1) 78,62 wymagaj¹ce
sowaæ wziewnych glikokortykosteroidów. Lek jest równie¿ wskazany w zapobiega(2)

S
bezp³. niu astmie u pacjentów w wieku 6-14 lat i starszych, u których dominuj¹cym
Ranbaxy
100% 144,16 objawem jest skurcz oskrzeli wywo³any wysi³kiem fizycznym.
(1)
Rx 30% 76,41 tRonapreve: inj./inf. [roztw.] (120 mg+ 120 mg)/ml
Rx 100%
X
S(2)
bezp³. - 2 fiol. 11,1 ml
100% 349,80 tRonapreve: inj./inf. [roztw.] (120 mg+ 120 mg)/ml
Rx 100%
X
Rolpryna SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 8 mg - 84 szt. Rx 30%(1) 146,57 - 2 fiol. 2,5 ml
Casirivimab + Imdevimab
Roche Registration
u
S(2)
bezp³.
100% 36,78
Ropinirole (1) Choroba i zespó³ Parkinsona (2) Pacjenci 75+
Rx 30%(1) 19,85
W: Leczenie choroby Parkinsona zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami: leczenie po- Ropodrin: tabl. o przed³. uwalnianiu 2 mg - 28 szt. u
cz¹tkowe w monoterapii, aby opóŸniæ wprowadzenie do leczenia lewodopy; leczenS(2)
bezp³.
ie skojarzone z lewodop¹ w okresie choroby, gdy dzia³anie lewodopy wygasa lub
100%
70,99
staje siê zmienne i pojawiaj¹ siê fluktuacje efektu terapeutycznego (efekt “koñca
Rx 30%(1) 37,12
dawki” lub fluktuacje typu “w³¹czenie-wy³¹czenie”).
Krka Ropodrin: tabl. o przed³. uwalnianiu 4 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 52,85
Rolpryna SR -(IR): tabl. o przed³. uwalnianiu 4 mg
100% 137,36
Rx 30%(1) 18,98
- 28 szt. u
Rx 30%(1) 69,61
S(2)
bezp³. Ropodrin: tabl. o przed³. uwalnianiu 8 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 101,07
Rolpryna SR -(IR): tabl. o przed³. uwalnianiu 8 mg
Rx 30%(1) 33,32 Ropinirole (1) Choroba i zespó³ Parkinsona (2) Pacjenci 75+
- 28 szt. u
W: Leczenie choroby Parkinsona zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami: leczenie poS(2)
bezp³. cz¹tkowe w monoterapii, aby opóŸniæ wprowadzenie do leczenia lewodopy; leczenRopinirole (1) Choroba i zespó³ Parkinsona (2) Pacjenci 75+
ie skojarzone z lewodop¹ w okresie choroby, kiedy dzia³anie lewodopy wygasa lub
W: Leczenie choroby Parkinsona zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami: leczenie po- staje siê zmienne oraz pojawiaj¹ siê fluktuacje efektu terapeutycznego (efekt „koñca
Egis
cz¹tkowe w monoterapii, aby opóŸniæ wprowadzenie do leczenia lewodopy, leczen- dawki" lub fluktuacje typu „w³¹czenie - wy³¹czenie").
ie skojarzone z lewodop¹ w okresie choroby, gdy dzia³anie lewodopy wygasa lub
Rx 100% 18,95
staje siê zmienne i pojawiaj¹ siê fluktuacje efektu terapeutycznego (efekt ,,koñca Rosucard: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
Rx 100% 29,90
dawki’’ lub fluktuacje typu „w³¹czenie-wy³¹czenie").
Delfarma Rosucard: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
Rx 100% 95,10
100%
4,50 Rosucard: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
Zentiva
Rx 30%(1) 1,39 Rosuvastatin
Romazic: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.

Rolpryna SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 8 mg - 28 szt.
u

100% 442,26
B(1)
bezp³.
100% 442,26
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 1105,65
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 1105,65
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 2211,30
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 2211,30
Rx-z (1)
B
bezp³.
Tocilizumab (1) Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i
m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
W: Produkt, w skojarzeniu z metotreksatem (MTX), jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) o nasileniu
umiarkowanym do ciê¿kiego, u których stwierdzono niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ
na leczenie lub nietolerancjê dotychczasowego leczenia jednym lub kilkoma lekami Romazic: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs) lub inhibitorami czynnika martwicy nowotworu (ang. TNF). Produkt mo¿e byæ podawany w
monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub u pacjentów, u których kontynuacja leczenia metotreksatem nie jest wskazana. Wykazano, ¿e produkt zmniej- Romazic: tabl. powl. 15 mg - 30 szt.
sza szybkoœæ postêpu uszkodzenia stawów mierzonego radiologicznie oraz
powoduje poprawê sprawnoœci fizycznej przy podawaniu ³¹cznym z metotreksatem.
Produkt jest wskazany w leczeniu czynnego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o pocz¹tku uogólnionym (uMIZS) u pacjentów w wieku co najmniej 2 lat,
u których stwierdzono niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie NLPZ i kortykoste- Romazic: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
roidami systemowymi. Produkt mo¿e byæ podawany w monoterapii (w przypadku
nietolerancji MTX oraz u pacjentów, u których leczenie MTX nie jest wskazane) lub
w skojarzeniu z MTX.
Roche

RoActemra: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
- 1 fiol. 4 ml u
RoActemra: inf./inj. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
- 1 fiol. 4 ml u
RoActemra: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
- 1 fiol. 10 ml u
RoActemra: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
- 1 fiol. 10 ml u
RoActemra: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
- 1 fiol. 20 ml u
RoActemra: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
- 1 fiol. 20 ml u

Rocuronium B. Braun: inj./inf. [roztw.] 10 mg/ml
- 10 fiol. 10 ml ±
Rocuronium B. Braun: inj./inf. [roztw.] 10 mg/ml
- 10 fiol. 5 ml ±
Rocuronium bromide

Rx-z

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Aesculap Chifa

Rocuronium bromide Hameln: inj./inf. [roztw.]
10 mg/ml - 10 amp. 5 ml u
Rocuronium bromide Hameln: inj./inf. [roztw.]
10 mg/ml - 10 fiol. 10 ml u

Lz 100%

Rocuronium bromide

Hameln Pharma GMBH

Rocuronium Kabi: inf./inj. [roztw.] 10 mg/ml
- 10 fiol. 10 ml ±
Rocuronium Kabi: inf./inj. [roztw.] 10 mg/ml
- 10 fiol. 5 ml ±

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Rocuronium bromide

97,20

Lz 100% 194,40

Fresenius Kabi

100% 17,89
Rx
Rolicyn®: tabl. powl. 100 mg - 10 szt. u
50%(1) 14,99
100% 23,02
Rx
Rolicyn®: tabl. powl. 150 mg - 10 szt. u
50%(1) 18,67
Roxithromycin (1) W: Roksytromycynê stosuje siê w leczeniu zaka¿eñ bakteryjnych wywo³anych przez wra¿liwe na ni¹ drobnoustroje. Zaka¿enia górnych dróg oddechowych: zapalenie migda³ków, zapalenie gard³a, zapalenie b³ony œluzowej nosa
i gard³a, zapalenie zatok obocznych nosa wywo³ane przez Streptococcus pneumoniae, paciorkowce grupy A, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae. Zapalenie ucha œrodkowego, najczêœciej wywo³ane przez Haemophilus influenzae i Streptococcus pneumoniae oraz Moraxella catarrhalis i Staphylococcus epidermidis. Zaka¿enia dolnych dróg oddechowych: zapalenie p³uc,
zapalenie oskrzeli, ropnie p³uc i rozstrzenie oskrzeli wywo³ane przez Haemophilus
influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Chlamydia psittaci. Zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich wywo³ane przez Staphylococcus aureus i
Streptococcus pyogenes. Nierze¿¹czkowe zaka¿enia narz¹dów rodnych wywo³ane
przez Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum.
Uwaga! Przed rozpoczêciem leczenia roksytromycyn¹ nale¿y przeprowadziæ badanie lekowra¿liwoœci wyizolowanego drobnoustroju, wywo³uj¹cego zaka¿enie. Leczenie mo¿e byæ wdro¿one przed uzyskaniem wyniku lekowra¿liwoœci drobnoustroju. Po uzyskaniu wyniku antybiogramu mo¿e byæ konieczna odpowiednia zmiana leku. Roksytromycynê nale¿y podawaæ zgodnie z oficjalnymi zaleceniami lokalnymi,
dotycz¹cymi w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. Polfa Tarchomin SA

Rolpryna SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 2 mg - 28 szt.
u
Rolpryna SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 2 mg - 84 szt.
u
Rolpryna SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 4 mg - 28 szt.
u
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RoAct

100%

38,48

Rx 30%(1) 21,55
S(2)
100%
Rx 30%(1)
S(2)
100%
Rx 30%(1)
S(2)

bezp³.
93,46
42,65
bezp³.
74,39
40,52
bezp³.

S(2)
bezp³.
100%
8,85
Rx 30%(1) 2,66
S(2)
bezp³.
100% 13,02
(1)
Rx 30%
3,91
S(2)
bezp³.
100% 17,11
Rx 30%(1) 5,13
S(2)
bezp³.
100% 24,62
(1)
Rx 30%
Romazic: tabl. powl. 30 mg - 30 szt.
7,39
S(2)
bezp³.
100% 32,10
Rx 30%(1) 9,63
Romazic: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Rosuvastatin (1) W: Leczenie hipercholesterolemii. Pierwotna hipercholesterolemia u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku 6 lat i starszych (typu IIa, w tym rodzinna
heterozygotyczna hipercholesterolemia) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) jako
uzupe³nienie diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów
leczenia (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest niewystarczaj¹ce. Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia jako uzupe³nienie diety i innych sposobów leczenia zmniejszaj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL) lub, jeœli inne sposoby leczenia s¹ niew³aœciwe. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym.
Pierwotna profilaktyka du¿ych zdarzeñ sercowo-naczyniowych u pacjentów z wysokim ryzykiem wyst¹pienia takiego zdarzenia, w po³¹czeniu z dzia³aniami maj¹cymi
Polpharma
na celu redukcjê pozosta³ych czynników ryzyka. (2) Pacjenci 75+
100%

22,49
6,87
C(2)
bezp³.
Montelukast (1) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna
choroba p³uc (2) Kobiety w ci¹¿y
W: Produkt jest wskazany pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów powy¿ej 15 lat
i starszych z astm¹ przewlek³¹ ³agodn¹ do umiarkowanej, u których leczenie za pomoc¹ wziewnych glikokortykosteroidów i „doraŸnie” stosowanych krótko dzia³aj¹cych b-agonistów nie daje odpowiedniej klinicznej kontroli objawów astmy. U
pacjentów z astm¹, u których produkt jest wskazany z powodu astmy, mo¿e on równie¿ ³agodziæ objawy sezonowego alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa. Lek
jest równie¿ wskazany w zapobieganiu astmie u pacjentów, u których dominuj¹cym
objawem jest skurcz oskrzeli wywo³any wysi³kiem fizycznym.
Ranbaxy

Romilast: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

100%

9,90
3,66
bezp³.
100% 12,19
Rx 30%(1) 4,38
Romilast: tabl. do rozgr. i ¿ucia 5 mg - 28 szt.
C(2)
bezp³.
Montelukast (1) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna
choroba p³uc (2) Kobiety w ci¹¿y
W: Dawka 4 mg. Lek jest wskazany pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów w
wieku 2-5 lat z astm¹ przewlek³¹ ³agodn¹ do umiarkowanej, u których leczenie za
pomoc¹ wziewnych glikokortykosteroidów i „doraŸnie” stosowanych krótko dzia³aj¹cych b-agonistów nie daje odpowiedniej klinicznej kontroli objawów astmy. Lek
mo¿e byæ równie¿ stosowany zamiast ma³ych dawek wziewnych glikokortykosteroidów u pacjentów w wieku 2-5 lat z astm¹ przewlek³¹ ³agodn¹, u których w ostatnim
okresie nie wystêpowa³y ciê¿kie napady astmy wymagaj¹ce stosowania doustnych
glikokortykosteroidów i którzy nie potrafi¹ stosowaæ wziewnych glikokortykosteroidów. Produkt leczniczy jest równie¿ wskazany w zapobieganiu astmie u pacjentów
w wieku 2 lat i starszych, u których dominuj¹cym objawem jest skurcz oskrzeli wywo³any wysi³kiem fizycznym. Dawka 5 mg. Lek jest wskazany pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów w wieku 6-14 lat z astm¹ przewlek³¹ ³agodn¹ do
umiarkowanej, u których leczenie za pomoc¹ wziewnych glikokortykosteroidów i
„doraŸnie” stosowanych krótko dzia³aj¹cych b-agonistów nie daje odpowiedniej klinicznej kontroli objawów astmy. Lek mo¿e byæ równie¿ stosowany zamiast ma³ych
dawek wziewnych glikokortykosteroidów u pacjentów w wieku 6-14 lat z astm¹ prze-

Romilast: tabl. do rozgr. i ¿ucia 4 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)
C(2)

Rosulip Plus: kaps. twarde 10/10 mg - 30 szt. u
Rosulip Plus: kaps. twarde 20/10 mg - 30 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

Rosuvastatin + Ezetimibe

35,90
35,90
Egis

100%
4,20
Rx 30%(1) 1,30
Rosutrox: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
(2)
S
bezp³.
100%
8,36
Rx 30%(1) 2,56
Rosutrox: tabl. powl. 5 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100%
8,38
Rx 30%(1) 2,58
Rosutrox: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
(2)
S
bezp³.
100% 16,01
(1)
Rx 30%
Rosutrox: tabl. powl. 10 mg - 56 szt.
4,80
S(2)
bezp³.
100% 16,01
Rx 30%(1) 4,80
Rosutrox: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 30,32
(1)
Rx 30%
Rosutrox: tabl. powl. 20 mg - 56 szt.
9,10
S(2)
bezp³.
100% 30,32
Rx 30%(1) 9,10
Rosutrox: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 57,75
(1)
Rx 30% 17,33
Rosutrox: tabl. powl. 40 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
Rosuvastatin (1) W: Pierwotna hipercholesterolemia u doros³ych, m³odzie¿y i
dzieci w wieku 10 lat i starszych (typu IIa, w tym rodzinna heterozygotyczna hipercholesterolemia) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) jako leczenie dodatkowe do
diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np.
æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest niewystarczaj¹ce. Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia jako leczenie dodatkowe do diety i innych sposobów leczenia zmniejszaj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL) lub jeœli inne sposoby leczenia s¹ niew³aœciwe. Zapobieganie du¿ym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u
pacjentów z wysokim ryzykiem wyst¹pienia takiego zdarzenia po raz 1-szy, razem z
dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê pozosta³ych czynników ryzyka. (2) Pacjenci
75+
Biofarm
100%

4,02
1,21
bezp³.
100%
7,95
Rosuvastatin Medical Valley: tabl. powl. 10 mg
Rx 30%(1) 2,39
- 28 szt. NOWOŒÆ
S(2)
bezp³.
100% 15,20
Rosuvastatin Medical Valley: tabl. powl. 20 mg
(1)
Rx 30%
4,56
- 28 szt. NOWOŒÆ
S(2)
bezp³.
100% 28,69
Rosuvastatin Medical Valley: tabl. powl. 40 mg
Rx 30%(1) 8,61
- 28 szt. NOWOŒÆ
S(2)
bezp³.
Rosuvastatin (1) W: Leczenie hipercholesterolemii. U doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku 6 lat i starszych z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹ (typu IIa, w tym z rodzinn¹ heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹) lub mieszan¹ dyslipidemi¹ (typu
IIb) jako uzupe³nienie diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych
sposobów leczenia (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy cia³a) jest niewystarczaj¹ce. U doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku 6 lat i starszych z rodzinn¹ homozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ jako uzupe³nienie diety i innych sposobów leczenia zmniejszaj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL) lub jeœli inne sposoby leczenia s¹ niew³aœciwe. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym. Zapobie-

Rosuvastatin Medical Valley: tabl. powl. 5 mg
- 28 szt. NOWOŒÆ

Rx 30%(1)
S(2)

126

LEKsykon - Receptariusz

Roswe

ganie du¿ym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z wysokim ryzykiem dzi¹se³. Zapalenie cewki moczowej wywo³ane przez Chlamydia trachomatis ró¿wyst¹pienia takiego zdarzenia po raz pierwszy, razem z dzia³aniami maj¹cymi na nych serotypów. Zaka¿enia skórne wywo³ane przez Staphylococcus aureus i Strepcelu redukcjê pozosta³ych czynników ryzyka. (2) Pacjenci 75+ Medical Valley Invest AB tococcus pyogenes. Kryptosporydioza wywo³ana przez Cryptosporidium muris.
Toksoplazmoza ciê¿arnych.
Sanofi-Aventis France
100%
4,56
®
Rx 100% 37,44
Rx 30%(1) 1,66 Roxiper : tabl. powl. 10/8/2,5 mg - 30 szt.
Roswera: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
®
Rx 100% 23,90
S(2)
bezp³. Roxiper : tabl. powl. 10/4/1,25 mg - 30 szt.
®
Rx 100% 38,23
100% 13,13 Roxiper : tabl. powl. 20/8/2,5 mg - 30 szt.
®
Rx 100% 27,08
Rx 30%(1) 3,94 Roxiper : tabl. powl. 20/4/1,25 mg - 30 szt.
Roswera: tabl. powl. 5 mg - 90 szt.
Rosuvastatin + Perindopril tert-butyloamine + Indapamide
Krka
S(2)
bezp³.
100% 29,86
100%
9,01
Rozacom:
krople
do
oczu
[roztw.]
(20
mg+
5
mg)/ml
Rx R(1)
7,66
Rx 30%(1) 3,21 - 1 but. 5 ml u
Roswera: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
S(2)
bezp³.
100% 70,47
100% 24,83
Rozacom: krople do oczu [roztw.] (20 mg+ 5 mg)/ml
Rx R(1)
8,00
Rx 30%(1) 7,45 - 3 but. 5 ml u
Roswera: tabl. powl. 10 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
S(2)
bezp³.
100% 13,27 Dorzolamide + Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Lek wskazany jest w leczeniu zwiêkszonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u
Rx 30%(1) 4,56 chorych z jaskr¹ z otwartym k¹tem lub jaskr¹ w przebiegu zespo³u rzekomego
Roswera: tabl. powl. 15 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³. z³uszczania, gdy terapia lekiem b-adrenolitycznym jest niewystarczaj¹ca. Adamed
100%

23,30
6,99
S(2)
bezp³.
100% 36,06
Rx 30%(1) 10,82
Roswera: tabl. powl. 15 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
100% 17,34
(1)
Rx 30%
Roswera: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
5,73
S(2)
bezp³.
100% 47,25
Rx 30%(1) 14,18
Roswera: tabl. powl. 20 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
100% 25,25
(1)
Rx 30%
Roswera: tabl. powl. 30 mg - 28 szt.
7,84
S(2)
bezp³.
100% 44,29
Rx 30%(1) 13,29
Roswera: tabl. powl. 30 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 68,72
(1)
Rx 30% 20,62
Roswera: tabl. powl. 30 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
100% 32,97
Rx 30%(1) 9,89
Roswera: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 90,14
(1)
Rx 30% 27,04
Roswera: tabl. powl. 40 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
Rosuvastatin (1) W: Leczenie hipercholesterolemii. Pierwotna hipercholesterolemia u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci 6 lat lub starszych (typu IIa, w tym rodzinna heterozygotyczna hipercholesterolemia) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) - jako leczenie dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych
sposobów leczenia (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy cia³a) jest niewystarczaj¹ce. Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia - jako leczenie dodatkowe do diety i innych sposobów leczenia zmniejszaj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL) lub, jeœli inne sposoby leczenia s¹ niew³aœciwe. Zapobieganie zdarzeniom
sercowo-naczyniowym. Zapobieganie du¿ym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u
pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu zmniejszenie innych czynników ryzyka. (2) Pacjenci 75+
Krka

Roswera: tabl. powl. 15 mg - 56 szt.

Rotarix®: zaw. doust. - 1 aplik.
Rotarix®: zaw. doust. [prosz. i rozp.] - 5 fiol. (+ 5 fiol.
rozp.)

Rx 30%(1)

Rx 100% 295,54
Rx 100% 299,13

Rota virus vaccine

RotaTeq®: roztw. doust. - 1 tuba 2 ml

GSK Commercial

Rx 100% 202,00

Rota virus vaccine

Roticox:
Roticox:
Roticox:
Roticox:
Roticox:
Roticox:

tabl. powl. 30 mg - 7 szt.
tabl. powl. 30 mg - 28 szt.
tabl. powl. 60 mg - 7 szt.
tabl. powl. 60 mg - 28 szt.
tabl. powl. 90 mg - 7 szt.
tabl. powl. 90 mg - 28 szt.

MSD

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

Etoricoxib

100%
100%
100%
100%
100%
100%

15,93
25,49
19,91
35,84
23,90
44,60
Krka

100% 19,57
50%(1) 12,60
100% 23,70
Rx
Rovamycine®: tabl. powl. 3 mln j.m. - 10 szt.
50%(1) 14,99
Spiramycin (1) W: Zaka¿enia górnych i dolnych dróg oddechowych: zapalenie
gard³a i migda³ków wywo³ane przez paciorkowce grupy A (Streptococcus pyogenes); zapalenie zatok przynosowych wywo³ane przez: Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus; zapalenie
ucha œrodkowego wywo³ane przez: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis;
ostre zapalenie p³uc i oskrzeli wywo³ane przez: Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus; atypowe zapalenie p³uc wywo³ane
przez: Legionella pneumophila, Chlamydia psittaci, Mycoplasma pneumoniae. Zapobiegawczo w toksoplazmozie wrodzonej. Zapobieganie meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych w przypadku nosicielstwa Neisseria meningitidis w nosogardzieli. Zapobieganie nawrotom gor¹czki reumatycznej - tylko u pacjentów uczulonych na penicylinê. W stomatologii, w stanach ostrych: ropnie, zapalenie jamy ustnej z przekrwieniem, ostre zapalenie dzi¹se³, wrzodziej¹ce, martwicze zapalenie

Rovamycine®: tabl. powl. 1,5 mln j.m. - 16 szt.

Rx

Rozaduo: krople do oczu [roztw.] (40 µg+ 5 mg)/ml
- 1 but. 2,5 ml
Rozaduo: krople do oczu [roztw.] (40 µg+ 5 mg)/ml
- 3 but. 2,5 ml
Rozaduo: krople do oczu [roztw.] (40 µg+ 5 mg)/ml
- 4 but. 2,5 ml

100%

100%

Rozesta: tabl. 20/10 mg - 30 szt. u

S(2)
bezp³.
Rosuvastatin + Ezetimibe (1) Leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 75+
W: Pierwotna hipercholesterolemia/homozygotyczna rodzinna hipercholesterolemia (HoFH). Produkt leczniczy jest wskazany jako leczenie zastêpcze,
wspomagaj¹ce dietê u doros³ych pacjentów z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹ (heterozygotyczn¹ rodzinn¹ i nierodzinn¹) lub homozygotyczn¹ rodzinn¹ hipercholesterolemi¹, u których uzyskano odpowiedni¹ kontrolê za pomoc¹ terapii skojarzonej
opartej o ezetymib i rozuwastatynê, które podawano jednoczeœnie w tych samych
dawkach, jak w produkcie z³o¿onym, ale w postaci oddzielnych produktów leczniczych.
Zentiva

Rozex®: emulsja 7,5 mg/g - 1 tuba 30 g
Rozex®: krem 7,5 mg/g - 1 tuba 30 g

Rozalin: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml - 3 but. 5 ml
u

100%

Rx R(1)
S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)

Dorzolamide (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie zwiêkszonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u pacjentów z: nadciœnieniem ocznym; jaskr¹ z otwartym k¹tem; jaskr¹ torebkow¹.
Adamed

Rozaprost: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml
- 1 but. 2,5 ml
Rozaprost: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml
- 3 but. 2,5 ml

100%
Rx R(1)
S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)

36,89
8,48
bezp³.
99,93
13,10
bezp³.

Galderma

100% 5349,99
B(1)
bezp³.
100% 32099,96
Rozlytrek: kaps. twarde 200 mg - 90 szt. u NOWOŒÆ Rx-z (1)
B
bezp³.
Entrectinib (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
W: Produkt w monoterapii jest wskazany w leczeniu pacjentów doros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y w wieku 12 lat i starszych z guzami litymi wykazuj¹cymi fuzjê genu
neurotroficznej receptorowej kinazy tyrozynowej (ang. NTRK), u których nowotwór
jest miejscowo zaawansowany, rozsiany lub którego resekcja chirurgiczna prawdopodobnie bêdzie skutkowaæ ciê¿k¹ chorob¹ oraz którzy nie otrzymali wczeœniej inhibitora NTRK; dla których brak zadowalaj¹cych opcji terapeutycznych. Produkt w
monoterapii jest wskazany w leczeniu pacjentów doros³ych z ROS1-dodatnim, zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP), nieleczonych wczeœniej inhibitorami ROS1.
Roche Registration

Ruconest: prosz. do przyg. roztw. 2100 j.m. - 1 fiol.
23,32
Ruconest: prosz. i rozp. do przyg. roztw. 2100 j.m.
9,59 - 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + zestaw

bezp³.
54,96
9,49
bezp³.

37,79
32,99

Rozlytrek: kaps. twarde 100 mg - 30 szt. u NOWOŒÆ Rx-z

Travoprost + Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
®
W: Lek jest wskazany do obni¿ania ciœnienia wewn¹trzga³kowego (ang. IOP) u do- Rubital compositum: syrop 6,5 mg/5 ml
ros³ych pacjentów z jaskr¹ z otwartym k¹tem lub nadciœnieniem ocznym, u których - 1 but. 125 ml
nie uzyskuje siê wystarczaj¹cej odpowiedzi po stosowaniu miejscowych leków Althaea root extract + Ephedrine hydrochloride
b-adrenolitycznych lub analogów prostaglandyn.
Adamed

Rozalin: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml - 1 but. 5 ml
u

Rx 100%
Rx 100%

Metronidazole

38,08
9,67
S(2)
bezp³.
100% 107,02
Rx R(1) 20,19
S(2)
bezp³.
100% 139,85
Rx R(1) 24,08
Rozor: tabl. powl. 10/10 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³. Rosuvastatin + Ezetimibe

Rx R(1)

23,39

Rx 30%(1) 13,77

Rx 100%

47,00

Mylan IRE Healthcare

Rx 100%

6,80
Gemi

Rx-z 100%

X
100% 3951,82
(1)
R
3,20
Conestat alfa (1) Leczenie ostrych, zagra¿aj¹cych ¿yciu napadów obrzêku naczynioruchowego u dzieci od 2 roku ¿ycia, chorych na dziedziczny obrzêk naczynioruchowy wywo³any niedoborem inhibitora esterazy C1
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ostrych napadów obrzêku naczynioruchowego u osób doros³ych, m³odzie¿y i dzieci (w wieku 2 lat i starszych) z dziedzicznym obrzêkiem naczynioruchowym (ang. HAE) wywo³anym niedoborem
inhibitora esterazy C1.
Pharming Group

 Rudotel®: tabl. 10 mg - 20 szt. u
Medazepam

Rupafin®: roztw. doust. 1 mg/ml - 1 but. 120 ml

Rx-z

Rx 100%
Rx 100%

Rupatadine

Rupafin® 10 mg: tabl. 10 mg - 15 szt.
Rupafin® 10 mg: tabl. 10 mg - 30 szt.

15,80

Teva Pharmaceuticals Polska

42,04
Zentiva

Rx 100%
Rx 100%

15,59
27,77

Rupatadine
Zentiva
Latanoprost (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
Rx 100%
X
W: Produkt obni¿a ciœnienie wewn¹trzga³kowe. Wskazaniem do jego stosowania Rupaller: tabl. 10 mg - 30 szt.
100% 33,83
jest jaskra otwartego k¹ta oraz nadciœnienie wewn¹trzga³kowe. Wskazaniem do
Rx
stosowania produktu u dzieci i m³odzie¿y jest zwiêkszone ciœnienie œródga³kowe Rupaller: tabl. 10 mg - 100 szt.
30%(1) 10,15
oraz jaskra wieku dzieciêcego.
Adamed
Rupatadine (1) W: Objawowe leczenie alergicznego zapalenia b³ony œluzowej noFARMAK Sp. z o.o.
100% 42,00 sa i pokrzywki u doros³ych i m³odzie¿y (powy¿ej 12 lat).
Rozaprost Mono: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml
Rx R(1)
7,27 Rupatadine Genoptim: tabl. 10 mg - 15 szt.
Rx 100% 17,57
- 30 poj. 0,2 ml
S(2)
bezp³. Rupatadine Genoptim: tabl. 10 mg - 30 szt.
Rx 100% 25,20
100% 118,88 Rupatadine
Synoptis Pharma
Rozaprost Mono: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml
(1)
Rx R
14,68 Rupiron: tabl. 10 mg - 30 szt.
Rx 100% 18,77
- 90 poj. 0,2 ml
(2)
S
bezp³. Rupatadine
Orion Corporation
Latanoprost (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
Rx 100% 15,23
Rupoclar:
tabl. 10 mg - 30 szt.
W: Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych w celu obni¿enia podwy¿szoVitama S. A.
nego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u pacjentów z jaskr¹ otwartego k¹ta i nadciœnie- Rupatadine
niem wewn¹trzga³kowym. Jest równie¿ wskazany do stosowany u dzieci i m³odzie¿y Rupurix: tabl. 10 mg - 30 szt.
Rx 100% 16,50
w celu obni¿enia podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u pacjentów z jego
Aurovitas
podwy¿szeniem i z jaskr¹ wieku dzieciêcego.
Adamed Rupatadine
100% 500,09
100% 35,41
tRuxience: inf. [konc. do sporz. roztw.] 100 mg
Rozatrav: krople do oczu [roztw.] 40 µg/ml
Rx-z B(1) bezp³.
Rx R(1)
7,00 - 1 fiol. 10 ml
- 1 but. 2,5 ml
B(2)
bezp³.
S(2)
bezp³.
100%
2500,47
100% 99,03
tRuxience:
inf.
[konc.
do
sporz.
roztw.]
500
mg
Rozatrav: krople do oczu [roztw.] 40 µg/ml
Rx-z B(1) bezp³.
Rx R(1) 12,20 - 1 fiol. 50 ml
- 3 but. 2,5 ml
B(2)
bezp³.
S(2)
bezp³.
100% 129,21 Rituximab (1) Program lekowy: leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatoœci z zapaleniem naczyñ (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyñ (MPA), Program leRozatrav: krople do oczu [roztw.] 40 µg/ml
Rx R(1) 13,44 kowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego
- 4 but. 2,5 ml
S(2)
bezp³. zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (2) Chemioterapia ICD-10: C.51.
W: Ch³oniaki nieziarnicze (NHL). Produkt jest wskazany w leczeniu wczeœniej nieleTravoprost (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
czonych doros³ych chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV stopniu kliW: Obni¿anie podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u doros³ych pacjen- nicznego zaawansowania w skojarzeniu z chemioterapi¹. Produkt jest wskazany w
tów z nadciœnieniem ocznym lub jaskr¹ z otwartym k¹tem przes¹czania. Obni¿anie leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe, u
podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 2 których uzyskano odpowiedŸ na leczenie indukcyjne. Produkt w monoterapii jest
m-cy do poni¿ej 18 lat z nadciœnieniem ocznym lub jaskr¹ dzieciêc¹.
Adamed wskazany w leczeniu doros³ych chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV
100% 23,39 stopniu klinicznego zaawansowania w przypadku opornoœci na chemioterapiê lub w
przypadku drugiego lub kolejnego nawrotu choroby po chemioterapii. Produkt jest
Rx 30%(1) 13,77 wskazany w leczeniu doros³ych chorych na ch³oniaki nieziarnicze rozlane z du¿ych
Rozesta: tabl. 5/10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³. komórek B z dodatnim antygenem CD20, w skojarzeniu z chemioterapi¹ wg schematu CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna, prednizolon). Produkt w
100% 23,39 skojarzeniu z chemioterapi¹ jest wskazany w leczeniu wczeœniej nieleczonych pacRx 30%(1) 13,77 jentów pediatrycznych (w wieku ³6 m-cy do <18 lat) z zaawansowanymi ch³oniakaRozesta: tabl. 10/10 mg - 30 szt. u
mi z dodatnim antygenem CD20, w tym ch³oniakami rozlanymi z du¿ych komórek B
S(2)
bezp³. (ang. DLBCL), ch³oniakiem Burkitta (ang. BL)/bia³aczk¹ typu Burkitta (ostr¹ bia³aczk¹ z dojrza³ych komórek B) (ang. BAL) lub ch³oniakiem przypominaj¹cym ch³oniak

LEKsykon - Receptariusz

Burkitta (ang. BLL). Przewlek³a bia³aczka limfocytowa (PBL). Produkt w skojarzeniu
z chemioterapi¹ jest wskazany u pacjentów z PBL w leczeniu wczeœniej nieleczonych pacjentów oraz u pacjentów opornych na leczenie lub z nawrotem choroby. Dostêpna jest ograniczona iloœæ danych dotycz¹cych skutecznoœci i bezpieczeñstwa
stosowania u pacjentów uprzednio leczonych przeciwcia³ami monoklonalnymi, w
tym rytuksymabem lub u pacjentów wczeœniej opornych na leczenie rytuksymabem
w skojarzeniu z chemioterapi¹. Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿kim, aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, u których
stwierdzono niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie lub nietolerancjê innych leków modyfikuj¹cych proces zapalny (ang. DMARD), w tym jednego lub kilku inhibitorów czynnika martwicy nowotworów (ang. TNF). Wykazano, ¿e podawanie
produktu w skojarzeniu z metotreksatem wywiera, potwierdzony w ocenie radiologicznej, hamuj¹cy wp³yw na postêp uszkodzenia stawów oraz poprawia sprawnoœæ fizyczn¹. Ziarniniakowatoœæ z zapaleniem naczyñ i mikroskopowe zapalenie naczyñ.
Produkt w skojarzeniu z glikokortykosteroidami jest wskazany w leczeniu doros³ych
pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ ziarniniakowatoœci¹ z zapaleniem naczyñ (Wegenera)
(ang. GPA) i mikroskopowym zapaleniem naczyñ (ang. MPA). Produkt w skojarzeniu z glikokortykosteroidami jest wskazany do indukcji remisji u dzieci i m³odzie¿y
(od ³2 do <18 lat) z ciê¿k¹, aktywn¹ GPA (Wegenera) i MPA. Pêcherzyca zwyk³a.
Produkt jest wskazany w leczeniu pacjentów z pêcherzyc¹ zwyk³¹ (PV) o nasileniu
umiarkowanym do ciê¿kiego.
Pfizer

Ryaltris: aerozol do nosa [zaw.] 600 µg+ 25 µg/dawkê Rx 100%
- 1 but. (240 dawek)
Olopatadine + Mometasone furoate

tRybelsus:
tRybelsus:
tRybelsus:
tRybelsus:
tRybelsus:
tRybelsus:

tabl. 3 mg - 10 szt.
tabl. 3 mg - 30 szt.
tabl. 7 mg - 10 szt.
tabl. 7 mg - 30 szt.
tabl. 14 mg - 10 szt.
tabl. 14 mg - 30 szt.

75,52
Glenmark

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

Semaglutide

100%
100%
100%
100%
100%
100%

tRyeqo: tabl. powl. 40 mg+ 1 mg+ 0,5 mg - 28 szt.

100% 133,66
30%(1) 40,10
inj. (roztw.) 100 j./ml - 5 wk³. 3 ml
C(2)
bezp³.
S(3)
bezp³.
Insulin degludec + Insulin aspart (1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych
insulin¹ NPH od co najmniej 6 m-cy i z HbA1c ³8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insulin¹ NPH od co najmniej 6 m-cy i z udokumentowanymi nawracaj¹cymi epizodami ciê¿kiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie
(zgodnie z definicj¹ wg WHO), Cukrzyca typu I u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku od 2 lat i powy¿ej (2) Kobiety w ci¹¿y (3) Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku powy¿ej 2 lat.

Ryzodeg®:

Novo Nordisk

Rx

Novo Nordisk

100% 140,53
prosz. do przyg. roztw. doust. 500 mg - 50 sasz. Rx R(1)
3,20
u
R(2)
3,20
100% 232,85
Rx R(1)
Sabril®: tabl. powl. 500 mg - 100 szt. u
3,20
R(2)
3,20
Vigabatrin (1) Zespó³ Westa (2) Padaczka oporna na leczenie WP: Stany napadowe w przebiegu stwardnienia guzowatego - monoterapia
W: Leczenie w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi u pacjentów z
napadami czêœciowymi opornymi na leczenie, które s¹ lub nie s¹ wtórnie uogólnione, w przypadku gdy wszystkie inne leki przeciwpadaczkowe stosowane w skojarzeniu s¹ niewystarczaj¹ce lub Ÿle tolerowane. Monoterapia napadów
Sanofi-Aventis France
padaczkowych u niemowl¹t (zespó³ Westa).

Sabril®:

100% 11,84
R(1)
4,91
Rx (2)
C
bezp³.
S(3)
bezp³.
Salbutamol (1) W: Leczenie objawowe odwracalnej obturacji oskrzeli w przebiegu
astmy oskrzelowej i POChP, w tym przewlek³ego zapalenia oskrzeli i rozedmy p³uc.
Zapobieganie astmie wysi³kowej i wywo³anej przez alergeny. Produkt jest szczególnie przydatny w celu ³agodzenia objawów astmy, pod warunkiem, ¿e jego stosowanie nie opóŸnia wdro¿enia systematycznego leczenia wziewnym kortykosteroidem.
(2) Kobiety w ci¹¿y (3) Pacjenci 75+
Sandoz GmbH
100%

74,62
3,56
bezp³.
100% 142,13
Rx R(1)
Salaza: tabl. dojelitowe 1000 mg - 100 szt.
7,11
S(2)
bezp³.
Mesalazine (1) Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w: leczeniu ostrej fazy wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego o nasileniu ³agodnym lub umiarkowanym; leczeniu
podtrzymuj¹cym remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego.
RECORDATI

Salaza: tabl. dojelitowe 500 mg - 100 szt.

Rx R(1)
S(2)

Rx 100% 552,89 Salaza: czopki 500 mg - 30 szt.

Relugolix + Estradiol + Norethisterone acetate

Rx

129,34
580,00
129,34
580,00
Sabumalin: aerozol wziewny 100 µg/dawkê
129,34 - 1 poj. (200 dawek)
580,00

100% 29500,0
0
B(1)
bezp³.
100% 59000,0
0
Rx
tRydapt: kaps. miêkkie 25 mg - 112 szt. u
B(1)
bezp³.
Midostaurin (1) Program lekowy: leczenie agresywnej mastocytozy uk³adowej,
mastocytozy uk³adowej z wspó³istniej¹cym nowotworem uk³adu krwiotwórczego
oraz bia³aczki mastocytarnej, Program lekowy: leczenie chorych na ostr¹ bia³aczkê
szpikow¹
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w skojarzeniu ze standardow¹ chemioterapi¹
indukcyjn¹ daunarubicyn¹ i cytarabin¹ oraz konsolidacyjn¹ du¿ymi dawkami cytarabiny, oraz u pacjentów z ca³kowit¹ odpowiedzi¹, a nastêpnie jako monoterapia podtrzymuj¹ca produktem leczniczym u doros³ych pacjentów z noworozpoznan¹ ostr¹
bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) z mutacj¹ genu FLT3; w monoterapii w leczeniu doros³ych pacjentów z agresywn¹ mastocytoz¹ uk³adow¹ (ASM), mastocytoz¹ uk³adow¹ z nowotworem uk³adu krwiotwórczego (SM-AHN) lub bia³aczk¹ mastocytarn¹
(MCL).
Novartis Europharm Limited

tRydapt: kaps. miêkkie 25 mg - 56 szt. u

127

Ryalt

100%

Rx R(1)
S(2)

Gedeon Richter

Ryspolit: roztw. doust. 1 mg/ml - 1 op. 30 ml u

Rx

Ryspolit: roztw. doust. 1 mg/ml - 1 op. 100 ml u

Rx

Ryspolit: tabl. powl. 1 mg - 20 szt. u

Rx

Ryspolit: tabl. powl. 2 mg - 20 szt. u

Rx

Ryspolit: tabl. powl. 3 mg - 20 szt. u

Rx

Ryspolit: tabl. powl. 4 mg - 20 szt. u

Rx

100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)

14,27
6,75
45,44
12,91
9,73
5,78
19,55
8,46
28,26
10,02
37,65
12,27

Risperidone (1) Schizofrenia WP: Zespó³ Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych. Produkt leczniczy jest
wskazany w krótkotrwa³ym leczeniu (do 6 tyg.) uporczywej agresji u pacjentów z
otêpieniem w chorobie Alzheimera w stopniu umiarkowanym do ciê¿kiego, nie reaguj¹cych na metody niefarmakologiczne oraz gdy istnieje ryzyko, ¿e pacjent bêdzie stanowi³ zagro¿enie dla samego siebie lub innych osób. Produkt leczniczy jest
wskazany w krótkotrwa³ym objawowym (do 6 tyg.) leczeniu uporczywej agresji w
przebiegu zaburzeñ zachowania u dzieci w wieku od 5 lat i m³odzie¿y ze sprawnoœci¹ intelektualn¹ poni¿ej przeciêtnej b¹dŸ upoœledzonych umys³owo, zdiagnozowanych wed³ug kryteriów DSM - IV, u których nasilenie agresji i innych zachowañ
destrukcyjnych wymaga leczenia farmakologicznego. Farmakoterapia powinna stanowiæ integraln¹ czêœæ wszechstronnego programu terapeutycznego, obejmuj¹cego dzia³ania psychospo³eczne i edukacyjne. Zaleca siê, aby rysperydon by³
przepisywany przez lekarza specjalistê w dziedzinie neurologii dzieciêcej oraz psychiatrii dzieciêcej i m³odzie¿owej lub lekarza specjalizuj¹cego siê w leczeniu zaburzeñ zachowania u dzieci i m³odzie¿y.
Polpharma

100%

Salaza: czopki 1000 mg - 30 szt.

Rx R(1)

SALBUTAMOL WZF: tabl. 2 mg - 30 szt.
SALBUTAMOL WZF: tabl. 4 mg - 25 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Salbutamol

8,38
10,31

Polfa Warszawa

100% 89,65
C(1)
bezp³.
Salflumix Easyhaler: prosz. do inhal.
Rx (2)
250/50 µg/dawkê - 1 inhal. (60 dawek)
R
15,69
S(3)
bezp³.
100% 107,73
C(1)
bezp³.
Salflumix Easyhaler: prosz. do inhal.
Rx (2)
500/50 µg/dawkê - 1 inhal. (60 dawek)
R
18,34
(3)
S
bezp³.
Fluticasone propionate + Salmeterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Astma oskrzelowa. Produkt leczniczy wskazany jest do systematycznego leczenia astmy oskrzelowej u doros³ych i m³odzie¿y w wieku 12 lat i starszej, gdy zalecane jest stosowanie leczenia skojarzonego (d³ugo dzia³aj¹cy b2-mimetyk i wziewny
kortykosteroid): u pacjentów, u których wziewne kortykosteroidy wraz ze stosowanymi doraŸnie krótko dzia³aj¹cymi b2-mimetyki nie zapewniaj¹ wystarczaj¹cej kontroli lub u pacjentów, u których wystarczaj¹c¹ kontrolê zapewnia wziewny
kortykosteroid i d³ugo dzia³aj¹cy b2-mimetyk. POChP. Produkt leczniczy jest wskazany w objawowym leczeniu pacjentów z POChP z FEV1 <60% wartoœci nale¿nej
(przed podaniem leku rozszerzaj¹cego oskrzela), z powtarzaj¹cymi siê zaostrzeniami w wywiadzie, u których utrzymuj¹ siê istotne objawy choroby pomimo regularneOrion Corporation
go leczenia lekami rozszerzaj¹cymi oskrzela.
100% 71,46
C(1)
bezp³.
R(2)
4,18
S(3)
bezp³.
100% 91,01
C(1)
bezp³.
Salmex: inhal. proszkowy 250/50 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 inhal. (60 dawek)
R
17,05
(3)
S
bezp³.
100% 110,16
C(1)
bezp³.
Salmex: inhal. proszkowy 500/50 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 inhal. (60 dawek)
R
20,77
S(3)
bezp³.
Fluticasone propionate + Salmeterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Astma oskrzelowa. Produkt jest wskazany do systematycznego leczenia astmy
oskrzelowej, gdy zalecane jest jednoczesne stosowanie d³ugo dzia³aj¹cego b2-mimetyku i wziewnego kortykosteroidu: u pacjentów, u których objawów astmy nie
mo¿na opanowaæ mimo stosowania kortykosteroidu wziewnego oraz krótko dzia³aj¹cego b2-mimetyku, stosowanego doraŸnie; u pacjentów, u których objawy astmy
mo¿na opanowaæ kortykosteroidem wziewnym i d³ugo dzia³aj¹cym b2-mimetykiem.
Produkt leczniczy w dawce: 100 µg + 50 µg, nie jest przeznaczony do stosowania w
przypadku ciê¿kiej astmy u doros³ych i u dzieci. Przewlek³a obturacyjna choroba
p³uc (POChP): produkt w dawce: 500 µg + 50 µg, jest wskazany w objawowym leczeniu pacjentów z POChP z FEV1 <60% wartoœci nale¿nej (przed podaniem leku
rozszerzaj¹cego oskrzela), z powtarzaj¹cymi siê zaostrzeniami w wywiadzie, u których utrzymuj¹ siê istotne objawy choroby pomimo regularnego leczenia lekami rozszerzaj¹cymi oskrzela.
Celon Pharma

Salmex: inhal. proszkowy 100/50 µg/dawkê
- 1 inhal. (60 dawek)

Rx

43,58
5,24
bezp³.
83,08
3,20
bezp³. Salofalk®: zaw. doodbytnicza 4 g/60 ml - 7 but. 60 ml

100% 143,28
Rx (1)
S(2)
R
3,20
Mesalazine (1) Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u pacjentów z wrzodziej¹cym Mesalazine (1) Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego
zapaleniem dystalnego odcinka jelita grubego (zapaleniem odbytnicy oraz zapaleni- W: Ostry rzut wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego (ulcerative colitis). Dr. Falk
em odbytnicy i esicy) w celu: leczenia w fazie zaostrzenia o ³agodnym lub umiarko100% 152,26
wanym nasileniu; utrzymania remisji.
RECORDATI
Rx R(1) 72,38
Salofalk® 1 g: czopki 1000 mg - 30 szt.
Salazopyrin EN - (IR): tabl. dojelitowe 500 mg
S(2)
Rx 100%
bezp³.
X
- 100 szt.
Mesalazine (1) Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego (2) Pacjenci 75+
Sulfasalazine
Inpharm
W: Leczenie ostrego ³agodnego do umiarkowanego wrzodziej¹cego zapalenia jelita
Dr. Falk
100% 30,03 grubego, ograniczaj¹cego siê do odbytnicy (ulcerative proctitis).
30%(1)
9,33
R(2)
3,66
S(3)
bezp³.
100% 56,81
30%(1) 17,04
Rx (2)
Salazopyrin™ EN: tabl. dojelitowe 500 mg - 100 szt.
R
3,20
S(3)
bezp³.
Sulfasalazine (1) W: Reumatoidalne zapalenie stawów, oporne na leczenie z zastosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Choroby zapalne jelit (np.:
wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego, choroba Crohna). (2) Choroba Leœniowskiego-Crohna, Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego WP: Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone w ChPL (3) Pacjenci 75+
Pfizer

Salazopyrin™ EN: tabl. dojelitowe 500 mg - 50 szt.

Rx

100%

50,40
14,17
bezp³.
Mesalazine (1) Choroba Leœniowskiego-Crohna, Wrzodziej¹ce zapalenie jelita
grubego (2) Pacjenci 75+
W: Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego - w fazie zaostrzenia i zapobieganie nawrotom choroby. Choroba Leœniowskiego-Crohna - w fazie zaostrzenia. Dr. Falk

Salofalk® 500: tabl. dojelitowe 500 mg - 50 szt.

Rx R(1)
S(2)

100%

Salofalk® 500: czopki 500 mg - 30 szt.

Rx R(1)

S(2)
Mesalazine (1) Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego (2) Pacjenci 75+
W: Wrzodziej¹ce zapalenie odbytnicy - w fazie zaostrzenia.

89,32
50,98
bezp³.
Dr. Falk

100% 17,12
100% 11,73
50%(1) 10,56 Salson: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 60 mg - 30 szt.
Rx R(1)
6,70
100% 26,24
S(2)
bezp³.
Rx
(1)
50%
13,12
100% 22,70
Rx 100% 11,00
Rytmonorm® 150: tabl. powl. 150 mg - 20 szt.
Betamethasone dipropionate + Salicylic acid (1) Leczenie ³uszczycy ow³oRx R(1) 12,64
Salson: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 60 mg - 60 szt.
Rx 100% 33,96 sionej skóry g³owy u doros³ych
Rytmonorm® 150: tabl. powl. 150 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
Sun Farm
Rx 100% 16,25 W: Leczenie ³uszczycy (psoriasis vulgaris).
Rytmonorm® 300: tabl. powl. 300 mg - 20 szt.
Propafenone hydrochloride
Mylan Healthcare
100% 10,08 Gliclazide (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 75+
W: Cukrzyca insulinoniezale¿na (typ 2) u doros³ych, gdy samo przestrzeganie diety,
Rx R(1)
3,20 æwiczenia fizyczne i zmniejszenie mc. nie wystarczaj¹ do utrzymania prawid³owego
100% 70,70 Salbutamol Hasco: syrop 2 mg/5 ml - 1 but. 100 ml
Rywastygmina Aurovitas/Apotex: system
Sandoz GmbH
C(2)
bezp³. stê¿enia glukozy we krwi.
Rx 30%(1) 60,79
transdermalny 4,6 mg/24 h - 30 szt. u
OTC 100%
S(2)
9,91
bezp³. Salbutamol (1) W: Produkt leczniczy stosowany jest w stanach skurczowych Salviasept: krople - 1 but. 35 g/38 ml
oskrzeli w przebiegu astmy oskrzelowej i odwracalnej obturacji dróg oddechowych.
Prep. z³o¿.
Polpharma
100% 141,36 WP: Bradykardia u dzieci do 18 r¿. (2) Kobiety w ci¹¿y
Hasco-Lek SA
Rywastygmina Aurovitas/Apotex: system
Rx 30%(1) 120,89
100% 55,86
transdermalny 9,5 mg/24 h - 30 szt. u
SALBUTAMOL WZF: inj. [roztw.] 0,5 mg/ml
Rx 100% 20,05 Sandimmun Neoral®: kaps. miêkkie 10 mg - 60 szt. u Rx R(1) 26,93
S(2)
bezp³. - 10 amp. 1 ml
Rivastigmine (1) Choroba Alzheimera (2) Pacjenci 75+
100% 74,72
Salbutamol
Polfa Warszawa
Sandimmun Neoral®: kaps. miêkkie 25 mg - 50 szt. u Rx (1)
W: Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej postaci otêpienia typu
R
10,98
alzheimerowskiego.
Apotex Inc.

Salbetan: roztw. na skórê (0,64 mg+ 20 mg)/g
- 1 but. 50 ml
Salbetan: roztw. na skórê (0,64 mg+ 20 mg)/g
- 1 but. 100 ml

Rx
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LEKsykon - Receptariusz

Sandi

100% 142,76
R(1)
12,09
Sandimmun Neoral®: kaps. miêkkie 100 mg - 50 szt. Rx 100% 275,73
u
R(1)
11,19
100% 342,44
Sandimmun Neoral®: roztw. doust. 100 mg/ml
Rx (1)
- 1 fl. 50 ml u
R
35,00
Ciclosporin (1) W: Przeszczepianie. Przeszczepianie narz¹dów mi¹¿szowych:
zapobieganie odrzuceniu przeszczepu po alogenicznej transplantacji nerek, w¹troby, serca, serca i p³uc, p³uc lub trzustki. Leczenie odrzucania przeszczepu u pacjentów uprzednio otrzymuj¹cych inne leki immunosupresyjne. Przeszczepianie szpiku:
zapobieganie odrzuceniu przeszczepu po alogenicznej transplantacji szpiku. Zapobieganie lub leczenie choroby “przeszczep przeciw gospodarzowi” (ang. GVHD).
Wskazania pozatransplantacyjne. Endogenne zapalenie b³ony naczyniowej oka:
czynne, zagra¿aj¹ce utrat¹ wzroku zapalenie b³ony naczyniowej poœredniego lub
tylnego odcinka oka pochodzenia niezakaŸnego, gdy leczenie konwencjonalne jest
nieskuteczne lub powoduje ciê¿kie dzia³ania niepo¿¹dane. Zapalenie b³ony naczyniowej oka w chorobie Behçet’a z nawracaj¹cymi zaostrzeniami i zajêciem siatkówki.
Zespó³ nerczycowy: steroidozale¿ny i steroidooporny zespó³ nerczycowy u doros³ych i dzieci, wywo³any przez choroby k³êbuszków nerkowych, takie jak: nefropatie
z minimalnymi zmianami, ogniskowe i segmentowe stwardnienie k³êbuszków lub
b³oniaste zapalenie k³êbuszków nerkowych. Preparat mo¿e byæ stosowany do wywo³ania remisji i jej utrzymania. Mo¿e te¿ byæ u¿yty do podtrzymania remisji wywo³anej steroidami, co pozwala na wycofanie steroidów z leczenia. Reumatoidalne zapalenie stawów: leczenie ciê¿kiego, czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów.
£uszczyca: leczenie ciê¿kiej ³uszczycy u pacjentów, u których konwencjonalne metody leczenia s¹ nieskuteczne lub niewskazane. Atopowe zapalenie skóry: preparat
jest wskazany u pacjentów z ciê¿kim atopowym zapaleniem skóry, u których konieczne jest leczenie ogólne. WP: Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone
w ChPL; zespó³ Alporta z bia³komoczem u dzieci do 18 r¿.; anemia aplastyczna u
dzieci do 18 r¿.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 r¿.; aplazja lub hipoplazja
szpiku kostnego; bia³aczka z du¿ych granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja
uk³adu czerwonokrwinkowego; zespó³ aktywacji makrofagów; zespó³ hemofagocytowy; ma³op³ytkowoœæ oporna na leczenie; zespó³ mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek

Sandimmun Neoral®: kaps. miêkkie 50 mg - 50 szt.
u

Rx

Novartis Pharma

Sandimmun®: inf. do¿. [konc. do przyg. roztw.]
50 mg/ml - 10 amp. 1 ml u

100% 124,74
Lz (1)
B
bezp³.

Ciclosporin (1) Chemioterapia ICD-10: C.10.
W: Przeszczepianie narz¹dów mi¹¿szowych. Zapobieganie odrzucaniu przeszczepu u pacjentów, którzy otrzymali allogeniczny przeszczep nerki, w¹troby, serca, serca i p³uc, p³uc lub trzustki. Leczenie odrzucania przeszczepu u pacjentów uprzednio
otrzymuj¹cych inne leki immunosupresyjne. Przeszczepianie szpiku. Zapobieganie
odrzucaniu przeszczepu po transplantacji szpiku. Zapobieganie lub leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD, ang. graft-versus-hostdisease).
Novartis Pharma

Sandoglobulin-P®: inf. do¿. [liof. do przyg. roztw.] 6 g
- 1 fiol.
Immunoglobulin normal human

Sandostatin®: inj. [roztw.] 50 µg/ml - 5 amp. 1 ml

Lz 100%

 Sanval®: tabl. powl. 10 mg - 20 szt. u
Zolpidem tartrate

SARCLISA: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
- 1 fiol. 5 ml
SARCLISA: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
- 1 fiol. 25 ml
Isatuximab

Rx 100%

tSegluromet: tabl. powl. 2,5 mg+ 1 g - 56 szt. u
tSegluromet: tabl. powl. 7,5 mg+ 1 g - 56 szt. u
Ertugliflozin + Metformin hydrochloride

Segosana: kaps. twarde 30 mg - 10 szt.
Segosana: kaps. twarde 45 mg - 10 szt.
17,50 Segosana: kaps. twarde 75 mg - 10 szt.

Rx-z 100%
Rx-z 100%

Seizpat:
X Seizpat:
Seizpat:
X
Seizpat:

100% 588,80
bezp³.
R(2)
13,57
100% 1177,61
Sandostatin® Lar®: inj. dom. [mikrogran.+ rozp.]
(1)
Rx B
bezp³.
20 mg - 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk. z rozp. 2,5 ml
R(2)
11,44
100% 1766,39
®
®
Sandostatin Lar : inj. dom. [mikrogran.+ rozp.]
Rx B(1) bezp³.
30 mg - 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk. z rozp. 2,5 ml
R(2)
4,57
Octreotide (1) Chemioterapia ICD-10: C.45.a.; C.45.b. (2) Akromegalia, Leczenie
objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami ¿o³¹dka, jelit i trzustki, którzy
zadowalaj¹co reaguj¹ na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z
objawami zespo³u rakowiaka, VIP-oma, glukagonoma, gastrinoma (zespó³ Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania w³aœciwego stê¿enia glukozy przed operacj¹ oraz w leczeniu podtrzymuj¹cym), GRF-oma oraz w leczeniu pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodz¹cymi siê ze œrodkowej czêœci
prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby WP: Hiperinsulinizm spowodowany inn¹ przyczyn¹ ni¿ okreœlona w ChPL; objawy hipersekrecji wystêpuj¹ce w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych
ni¿ okreœlone w ChPL
W: Leczenie pacjentów z akromegali¹, u których leczenie chirurgiczne jest niewskazane lub nieskuteczne lub pacjentów bêd¹cych w okresie przejœciowym, przed wyst¹pieniem ca³kowitego efektu dzia³ania radioterapii. Leczenie objawów u
pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami ¿o³¹dka, jelit i trzustki, np. rakowiakami z
cechami zespo³u rakowiaka. Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neu-

Rx B(1)

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

sanofi-aventis groupe Lacosamide

100% 10,39
Rx 30%(1) 3,12
Sastium: tabl. powl. 50 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 11,09
(1)
Rx 30%
Sastium: tabl. powl. 50 mg - 30 szt. u
3,33
S(2)
bezp³.
100% 28,12
Rx 30%(1) 8,44
Sastium: tabl. powl. 50 mg - 84 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 19,47
Rx 30%(1) 5,84
Sastium: tabl. powl. 100 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 20,76
Rx 30%(1) 6,23
Sastium: tabl. powl. 100 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 53,04
Rx 30%(1) 15,91
Sastium: tabl. powl. 100 mg - 84 szt. u
S(2)
bezp³.
Sertraline (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Sertralina jest wskazana w leczeniu: epizodów du¿ej depresji; zapobieganiu nawrotowi epizodów du¿ej depresji; lêku napadowego z towarzysz¹c¹ (lub nie) agorafobi¹; zaburzeñ obsesyjno-kompulsyjnych (ZO-K) u pacjentów doros³ych oraz dzieci
i m³odzie¿y w wieku 6-17 lat; zespo³u lêku spo³ecznego; zespo³u lêku pourazowego,
Accord Healthcare
tzw. post-traumatic stress disorder (PTSD).

Mepivacaine hydrochloride

Scorbolamid®: tabl. dra¿. 300 mg+ 5 mg+ 100 mg
- 20 szt.
Scorbolamid®: tabl. dra¿. 300 mg+ 5 mg+ 100 mg
- 40 szt.

Merck Sharp & Dohme

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

OTC 100%

Rutoside + Salicylamide + Ascorbic acid

Viatris

Bausch Health

tSelincro: tabl. powl. 18 mg - 14 szt.

20,39

Scorbolamid® EXTRA: tabl. powl. 300 mg+ 200 mg+ OTC 100%
50 mg+ 5 mg - 20 szt.

Rx 100% 260,00

Nalmefene

Lundbeck

tSemglee: inj. [roztw.] 100 j.m./ml - 5 wstrzyk. 3 ml u Rx 100%
Insulin glargine

Senosan fix: mieszanka zio³owa do zaparzania 1,7 g
- 20 sasz. 1,7 g
 Senzop: tabl. powl. 7,5 mg - 20 szt. u

X
Viatris

SD 100%

Melissa extract + Hop + Vitamins + Magnesium

11,36
Polpharma

Rx 100%

Zopiclone

15,00

Bausch Health

Septanest z adrenalin¹ 1:100 000: inj. [roztw.]
(40 mg+ 10 µg)/ml - 50 wk³. 1,8 ml

Rx 100% 125,00

Articaine + Adrenaline hydrochloride

Septanest z adrenalin¹ 1:200 000: inj. [roztw.]
(40 mg+ 5 µg)/ml - 50 wk³. 1,8 ml

Septodont

Rx 100% 125,00

Articaine + Adrenaline hydrochloride

Septosan fix: mieszanka zio³owa do zaparzania
(1 g+ 0,5 g+ 0,5 g)/sasz. - 20 sasz. 2 g

Serdolect®:

tabl. powl. 4 mg - 30 szt. u

Serdolect®:

tabl. powl. 12 mg - 28 szt. u

12,63

Polpharma

X
X
X
X

100% 18,40
Rx R(1)
Selgres®: tabl. powl. 5 mg - 50 szt. u
5,70
S(2)
bezp³.
Selegiline hydrochloride (1) Choroba i zespó³ Parkinsona (2) Pacjenci 75+
W: Choroba Parkinsona i objawowy parkinsonizm - we wczesnej fazie jako jedyny
lek, w fazach póŸniejszych w skojarzeniu z lewodop¹ lub lewodop¹ i karbidop¹.

Septodont

OTC 100%

X
X
X
Zentiva

tabl. powl. 50 mg - 14 szt. u
tabl. powl. 100 mg - 56 szt. u
tabl. powl. 150 mg - 56 szt. u
tabl. powl. 200 mg - 56 szt. u

Rx-w 100% 2499,00 Salix extract + Mint extract + Thymus extract
(27 mg+ 25 mg)/ml - 3 poj. 10 ml u
Seractil®: tabl. powl. 400 mg - 10 szt.
CSL Behring GmbH Delta-9-tetrahydrocannabinol + Cannabidol
Almirall
Seractil®: tabl. powl. 400 mg - 30 szt.
100% 34,02 Scandonest: inj. [roztw.] 30 mg/ml - 50 wk³. 1,8 ml u Rx 100% 125,00
Dexibuprofen

Rx B(1)

Rx 100% 134,99
Rx 100% 283,00

Sandoz GmbH Oseltamivir

- ¢ Sativex: aerozol do stos. w j. ustnej

bezp³.
R(2)
26,52
100% 45,36
(1)
®
Rx B
Sandostatin : inj. [roztw.] 100 µg/ml - 5 amp. 1 ml
bezp³.
R(2)
25,20
Octreotide (1) Chemioterapia ICD-10: C.45.a. (2) Akromegalia WP: Hiperinsulinizm spowodowany inn¹ przyczyn¹ ni¿ okreœlona w ChPL; objawy hipersekrecji wystêpuj¹ce w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych ni¿ okreœlone w
ChPL
W: Leczenie objawowe i zmniejszanie stê¿enia hormonu wzrostu (ang. GH) i insulinopodobnego czynnika wzrostu (ang. IGF) w osoczu pacjentów z akromegali¹, u
których leczenie chirurgiczne lub radioterapia okaza³y siê niewystarczaj¹ce. Produkt leczniczy jest równie¿ zalecany w leczeniu pacjentów z akromegali¹, u których
leczenie chirurgiczne jest przeciwwskazane b¹dŸ u pacjentów odmawiaj¹cych poddania siê takiemu leczeniu lub bêd¹cych w okresie przejœciowym, przed wyst¹pieniem pe³nych efektów radioterapii. £agodzenie objawów spowodowanych
hormonalnie czynnymi guzami ¿o³¹dka, jelit i trzustki (ang. GEP), takimi jak rakowiaki z cechami zespo³u rakowiaka. Lek nie jest lekiem przeciwnowotworowym i nie powoduje u tych pacjentów wyleczenia. Zapobieganie powik³aniom po operacjach
trzustki. Nag³e postêpowanie w celu zahamowania krwawieñ lub zapobiegania nawrotom krwawieñ z ¿ylaków prze³yku w przebiegu marskoœci w¹troby. Produkt leczniczy jest stosowany w po³¹czeniu ze specyficznym leczeniem, takim jak
endoskopowa skleroterapia ¿ylaków. Leczenie gruczolaków przysadki wydzielaj¹cych TSH: gdy nie dosz³o do normalizacji wydzielania po leczeniu chirurgicznym
i/lub radioterapii; u pacjentów, dla których leczenie chirurgiczne nie jest odpowiednie; u pacjentów napromienianych, a¿ do chwili, gdy radioterapia osi¹gnie skutecznoœæ.
Novartis Pharma

Sandostatin® Lar®: inj. dom. [mikrogran.+ rozp.]
10 mg - 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk. z rozp. 2,5 ml

roendokrynnymi wywodz¹cymi siê ze œrodkowej czêœci prajelita lub o nieznanym
ognisku pierwotnym, w przypadku których wykluczono ognisko pierwotne nieznajduj¹ce siê w œrodkowej czêœci prajelita. Leczenie gruczolaków przysadki wydzielaj¹cych TSH: gdy nie dosz³o do normalizacji wydzielania po leczeniu chirurgicznym
i/lub radioterapii; u pacjentów, dla których leczenie chirurgiczne nie jest odpowiednie; u pacjentów napromienianych, a¿ do chwili, gdy radioterapia osi¹gnie skuteczNovartis Pharma
noœæ.

Serdolect®: tabl. powl. 16 mg - 28 szt. u

Septodont

OTC 100%

9,14
Polpharma

Rx 100%
Rx 100%

7,60
23,97
Biofarm

100% 97,18
R(1)
3,20
100% 267,89
Rx (1)
R
3,20
100% 353,21
Rx (1)
R
3,20

Rx

Zinc + Rutoside + Salicylamide + Ascorbic acid

17,92 Sertindole (1) Schizofrenia
W: Wskazany jest w leczeniu schizofrenii. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo dotyPolpharma
cz¹ce uk³adu kr¹¿enia, sertyndol nale¿y stosowaæ wy³¹cznie u pacjentów, którzy nie
toleruj¹ przynajmniej jednego innego leku przeciwpsychotycznego. Produktu nie
OTC 100% 14,03 nale¿y stosowaæ w sytuacjach nag³ych, w celu szybkiego z³agodzenia objawów u
pacjentów z ostrymi zaburzeniami.
Lundbeck
Polpharma

Scorbolamid® na Gard³o: tabl. do ssania - 16 szt.

SD 100%

Salicylamide + Ascorbic acid + Rutoside + Zinc

Scorbolamid® EXTRA Hot: zaw. doust. [granulat]
(300 mg+ 300 mg+ 50 mg+ 5 mg)/sasz. - 8 sasz.

Ascorbic acid + Menthol + Thymus extract

tSeasonique: tabl. powl. 0,01 mg+ 0,15 mg/0,01
mg+ 0,03 mg - 91 szt. (84 szt./7 szt.)
Ethinylestradiol + Levonorgestrel

 Sedam® 3: tabl. 3 mg - 30 szt. u
 Sedam® 6: tabl. 6 mg - 30 szt. u
Bromazepam

14,39
Polpharma

Rx 100%

84,20

Theramex Ireland Limited

Rx 100%
Rx 100%

13,90
20,00

Sandoz GmbH

100% 61,85
Rx
Sedival: tabl. powl. 25 mg - 28 szt. u
30%(1) 18,77
Agomelatine (1) Leczenie du¿ych epizodów depresyjnych u doros³ych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeñ snu lub lêku, lub anhedonii
W: Leczenie du¿ych epizodów depresyjnych. Produkt leczniczy jest wskazany do
stosowania u doros³ych.
Biofarm

Sedron: tabl. powl. 70 mg - 4 szt.
Sedron: tabl. powl. 70 mg - 12 szt.
Alendronic acid

Rx 100%
Rx 100%

9,49
29,68

Gedeon Richter

100% 78,52
C(1)
bezp³.
Rx (2)
R
11,24
(3)
S
bezp³.
100% 96,45
Seretide® 125: aerozol inhal. [zaw.] 25/125 µg/dawkê Rx C(1) bezp³.
- 1 poj. (120 dawek)
R(2)
22,49
S(3)
bezp³.
100% 124,91
Seretide® 250: aerozol inhal. [zaw.] 25/250 µg/dawkê Rx C(1) bezp³.
- 1 poj. (120 dawek)
R(2)
35,52
S(3)
bezp³.
Fluticasone propionate + Salmeterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Preparat jest wskazany do systematycznego leczenia astmy oskrzelowej, gdy
zalecane jest jednoczesne stosowanie d³ugo dzia³aj¹cego b2-mimetyku i wziewnego kortykosteroidu: u pacjentów, u których objawów astmy nie mo¿na opanowaæ mimo stosowania kortykosteroidu wziewnego oraz krótko dzia³aj¹cego b2-mimetyku,
stosowanego doraŸnie, lub u pacjentów, u których objawy astmy mo¿na opanowaæ
kortykosteroidem wziewnym i d³ugo dzia³aj¹cym b2-mimetykiem.

Seretide® 50: aerozol inhal. [zaw.] 25/50 µg/dawkê
- 1 poj. (120 dawek)

100% 93,77
tSeebri Breezhaler: prosz. do inhal. [kaps.]
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Rx 30%(1) 28,13
0,044 mg - 30 szt.
100% 75,66
S(2)
bezp³.
Glycopyrronium bromide (1) Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc – leczenie Seretide® Dysk 100: prosz. do inhal. 100/50 µg/dawkê
C(1)
bezp³.
Rx (2)
podtrzymuj¹ce u pacjentów powy¿ej 18 roku ¿ycia (2) Pacjenci 75+
- 1 poj. (60 dawek)
R
8,38
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w podtrzymuj¹cym leczeniu roz(3)
S
bezp³.
szerzaj¹cym oskrzela, w celu z³agodzenia objawów choroby u doros³ych pacjentów
z przewlek³¹ obturacyjn¹ chorob¹ p³uc (POChP).
Novartis Europharm Limited
100% 86,24
100%

21,64 Seretide® Dysk 250: prosz. do inhal. 250/50 µg/dawkê
Rx
6,40 - 1 poj. (60 dawek)
S(2)
bezp³.
Selegiline hydrochloride (1) Choroba i zespó³ Parkinsona (2) Pacjenci 75+
W: We wczesnej fazie choroby Parkinsona w monoterapii, aby opóŸniæ koniecznoœæ
stosowania lewodopy. W chorobie Parkinsona (lub objawowym parkinsonizmie), w
skojarzeniu z lewodop¹ (razem z inhibitorem dekarboksylazy lub bez niego).

Segan® : tabl. 5 mg - 60 szt. u

Rx R(1)

Polpharma

C(1)
R(2)
S(3)

bezp³.
12,28
bezp³.

LEKsykon - Receptariusz

100% 103,93
bezp³.
14,54
S(3)
bezp³.
Fluticasone propionate + Salmeterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Astma oskrzelowa: preparat jest wskazany do systematycznego leczenia astmy
oskrzelowej, gdy zalecane jest jednoczesne stosowanie d³ugo dzia³aj¹cego b2-mimetyku i wziewnego kortykosteroidu: u pacjentów, u których objawów astmy nie
mo¿na opanowaæ mimo stosowania kortykosteroidu wziewnego oraz krótko dzia³aj¹cego b2-mimetyku, stosowanego doraŸnie, lub u pacjentów, u których objawy astmy mo¿na opanowaæ kortykosteroidem wziewnym i d³ugo dzia³aj¹cym
b2-mimetykiem. Uwaga: dawka 100 µg nie jest przeznaczona do stosowania w
przypadku ciê¿kiej astmy u doros³ych i u dzieci. Przewlek³a obturacyjna choroba
p³uc (POChP): preparat 500/50 µg/dawkê jest wskazany do objawowego leczenia
pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ POChP (FEV1 <60% wartoœci nale¿nej) i nawracaj¹cymi zaostrzeniami w wywiadzie, u których utrzymuj¹ siê istotne objawy choroby pomimo regularnego leczenia lekami rozszerzaj¹cymi oskrzela.

Seretide® Dysk 500: prosz. do inhal. 500/50 µg/dawkê Rx C(1)
- 1 poj. (60 dawek)
R(2)

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

napadowy z towarzysz¹c¹ (lub nie) agorafobi¹. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne agonist¹ receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów typu gamma
(ZO-K) u doros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y 6-17 lat. Zespó³ lêku spo³ecznego. Zes- (PPARg) (tj. tiazolidynedionem), jeœli zastosowanie agonisty receptora PPARg jest
Krka wskazane i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych w po³¹czeniu z agonist¹ repó³ stresu pourazowego (ang. PTSD).
ceptora PPARg w monoterapii nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii; w trójRx 100%
Sertraline Apotex: tabl. powl. 50 mg - 30 szt. u
X sk³adnikowej terapii doustnej w skojarzeniu z: pochodn¹ sulfonylomocznika i
Rx 100%
Sertraline Apotex: tabl. powl. 100 mg - 30 szt. u
X metformin¹ w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie tych proSertraline
Apotex Inc. duktów leczniczych nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii; agonist¹ receptora PPARg i metformin¹, kiedy zastosowanie agonisty receptora PPARg jest
100% 12,98 wskazane i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych w po³¹czeniu z tymi produktRx 30%(1) 3,89 ami leczniczymi nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii. Produkt jest tak¿e
Sertranorm: tabl. powl. 50 mg - 30 szt. u
wskazany do stosowania jako lek uzupe³niaj¹cy w stosunku do insuliny (z metformiS(2)
bezp³. n¹ lub bez), kiedy dieta i æwiczenia fizyczne w po³¹czeniu ze sta³¹ dawk¹ insuliny nie
Polpharma
100% 24,52 zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli glikemii.
Rx 100% 17,25
Rx 30%(1) 7,36  Signopam®: tabl. 10 mg - 20 szt. ±
Sertranorm: tabl. powl. 100 mg - 30 szt. u
Polfa Tarchomin SA
S(2)
bezp³. Temazepam
Sertraline (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
100% 15,47
W: Preparat wskazany w leczeniu: epizodów du¿ej depresji, zapobieganiu nawrotoRx 30%(1) 4,64
wi epizodów du¿ej depresji, lêku napadowego z towarzysz¹c¹ agorafobi¹ lub bez Silamil: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
agorafobii, zaburzeñ obsesyjno-kompulsyjnych (ZO-K) u doros³ych i pacjentów pediatrycznych w wieku 6-17 lat, zespo³u lêku spo³ecznego, zespo³u lêku pourazowe100% 34,12
+pharma Polska
go, tzw. post-traumatic stress disorder (PTSD).
(1)
Rx 30% 10,24
Silamil: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
Rx 100% 27,90
Servenon: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Rx
100%
Servenon: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
56,34 Solifenacin succinate (1) Zespó³ pêcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 75+
Escitalopram
Neuraxpharm Arzneimittel W: Leczenie objawowe nagl¹cego nietrzymania moczu i/lub czêstomoczu oraz par100% 13,32 cia nagl¹cego, które mog¹ wystêpowaæ u pacjentów z zespo³em pêcherza nadreaktywnego.
Ranbaxy
Rx 30%(1) 4,20
Setaloft: tabl. 50 mg - 30 szt. u
Rx 100% 48,00
Silandyl: lamelki uleg. rozp. w j. ustnej 50 mg - 8 szt.
S(2)
bezp³.
Silandyl: lamelki uleg. rozp. w j. ustnej 100 mg - 8 szt. Rx 100% 68,00
100% 26,79
Sildenafil
IBSA Farmaceutici Italia
(1)
Rx 30%
Setaloft: tabl. 100 mg - 30 szt. u
8,55
Rx 100% 20,00
S(2)
bezp³. Silcontrol FC: tabl. powl. 50 mg - 4 szt.
Rx 100% 20,00
Sertraline (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+ Silcontrol FC: tabl. powl. 100 mg - 4 szt.
Alvogen
W: Sertralina jest wskazana w leczeniu nastêpuj¹cych chorób: du¿e epizody depre- Sildenafil
syjne. Zapobieganie nawrotom du¿ych epizodów depresyjnych. Zaburzenie lêkowe
Rx 100% 29,43
Sildenafil Actavis: tabl. powl. 50 mg - 4 szt.
z napadami lêku z agorafobi¹ lub bez agorafobii. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjRx 100% 34,33
ne (ZO-K) u pacjentów doros³ych i pacjentów pediatrycznych 6-17 lat. Fobia spo- Sildenafil Actavis: tabl. powl. 100 mg - 4 szt.
³eczna. Zaburzenie stresowe pourazowe (ang. PTSD).
Actavis Group PTC ehf. Sildenafil Actavis: tabl. powl. 100 mg - 8 szt.
Rx 100% 50,60
Actavis Group PTC ehf.
Setal® MR: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 35 mg - 60 szt. Rx 100% 34,06 Sildenafil
Trimetazidine dihydrochloride
Polfarmex Sildenafil Apotex: tabl. powl. 50 mg - 4 szt.
Rx 100%
7,17

100% 67,84
C(1)
bezp³.
R(2)
13,80
S(3)
bezp³.
100% 75,32
C(1)
bezp³.
Serevent® Dysk : prosz. do inhal. 50 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 poj. (60 dawek)
R
21,28
S(3)
bezp³.
Salmeterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Aerozol. Astma: lek jest wskazany do regularnego, objawowego leczenia, w skojarzeniu z wziewnymi kortykosteroidami, odwracalnej obturacji dróg oddechowych u
pacjentów z astm¹ oskrzelow¹, w tym u pacjentów z dusznoœciami nocnymi, u których objawy nie s¹ odpowiednio kontrolowane wziewnymi kortykosteroidami podawanymi zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi zaleceniami dotycz¹cymi leczenia.
Produkt jest wskazany tak¿e w zapobieganiu astmie wywo³anej wysi³kiem fizycznym. Lek jest wskazany do leczenia pacjentów z POChP. Prosz. do inhal. Salmeterol
jest selektywnym agonist¹ receptora b2-adrenergicznego wskazanym do regularnego, d³ugotrwa³ego objawowego leczenia odwracalnej obturacji dróg oddechowych u
pacjentów z astm¹ oskrzelow¹ i przewlek³¹ obturacyjn¹ chorob¹ p³uc (POChP). W
astmie wskazany jest u pacjentów leczonych wziewnymi kortykosteroidami (w tym u
pacjentów z dusznoœci¹ nocn¹ i dusznoœci¹ powysi³kow¹), którzy wymagaj¹ stoso- Setinin: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u
wania d³ugodzia³aj¹cego agonisty receptora b2-adrenergicznego zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi zaleceniami dotycz¹cymi leczenia. Produkt nie zastêpuje Setinin: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u
kortykosteroidów stosowanych doustnie lub wziewnie. Po rozpoczêciu leczenia produktem, leczenie kortykosteroidami powinno byæ kontynuowane, nie nale¿y przerywaæ stosowania kortykosteroidów ani zmniejszaæ ich dawki bez zalecenia lekarza. Setinin: tabl. powl. 200 mg - 60 szt. u

Serevent®: aerozol inhal. [zaw.] 25 µg/dawkê
- 1 poj. (120 dawek)

Rx

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Sermion®: dra¿. 10 mg - 25 szt. u
Sermion®: dra¿. 10 mg - 50 szt. u
Sermion®: tabl. powl. 30 mg - 30 szt. u
Nicergoline

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

16,35
28,17
48,72

Upjohn EESV

100% 15,42
Rx 30%(1) 10,86
Seronil®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 45,42
(1)
®
Rx 30% 30,22
Seronil : tabl. powl. 10 mg - 100 szt. u
S(2)
bezp³.
Rx 100% 25,77
Seronil®: kaps. twarde 20 mg - 30 szt. u
Rx 100% 74,77
Seronil®: kaps. twarde 20 mg - 100 szt. u
Fluoxetine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Dawka 10 mg. Du¿a depresja. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Bulimia nervosa: jako uzupe³nienie psychoterapii w celu zmniejszenia chêci objadania siê i
zwracania spo¿ytych pokarmów. Dawka 20 mg. Doroœli. Epizody du¿ej depresji.
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Bulimia nervosa: produkt leczniczy jest wskazany jako uzupe³nienie psychoterapii w celu zmniejszenia chêci objadania siê i
zwracania spo¿ytych pokarmów. Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz m³odzie¿. Epizod du¿ej depresji o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego, jeœli po 4-6 sesjach pacjent nie odpowiada na psychoterapiê. Leki przeciwdepresyjne mo¿na zalecaæ
dzieciom i m³odzie¿y z depresj¹ umiarkowan¹ lub ciê¿k¹ jedynie ³¹cznie z psychoterapi¹.
Orion Corporation

Seroxat®: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. u
Paroxetine

Seroxat® - (IR): tabl. powl. 20 mg - 30 szt. u
Paroxetine

Rx 100%

64,35

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Rx 100%

25,50

Pharmapoint

100%

11,19
3,36
S(2)
bezp³.
100% 21,09
Rx 30%(1) 6,33
Sertagen: tabl. powl. 100 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Sertraline (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Sertralina jest wskazana w leczeniu: epizodów du¿ej depresji, zapobieganiu nawrotowi epizodów du¿ej depresji, lêku napadowego z towarzysz¹c¹ (lub nie) agorafobi¹, zaburzeñ obsesyjno-kompulsywnych (ZO-K) u doros³ych i pacjentów
pediatrycznych 6-17 lat, zespo³u lêku spo³ecznego, zespo³u lêku pourazowego
(PTSD).
Mylan Ireland Limited

Sertagen: tabl. powl. 50 mg - 28 szt. u

129

Seret

Rx 30%(1)

100% 11,76
Rx 30%(1) 3,53
Sertralina Krka: tabl. powl. 50 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 22,10
Rx 30%(1) 6,63
Sertralina Krka: tabl. powl. 100 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Sertraline (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Epizody du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej depresji. Lêk

Rx 100%

Rx 100%
8,90 Sildenafil Apotex: tabl. powl. 100 mg - 4 szt.
8,77
100% 47,33 Sildenafil Apotex: tabl. powl. 100 mg - 8 szt.
Rx 100% 19,93
(1)
Apotex Inc.
R
4,99 Sildenafil
100% 90,24
100% 56,70
Rx (1)
Rx
Sildenafil
Aurovitas:
tabl.
powl.
20
mg
90
szt.
R
3,20
B(1)
bezp³.
100% 131,20 (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP)
Rx (1)
Setinin: tabl. powl. 300 mg - 60 szt. u
R
4,80 W: Doroœli. Leczenie doros³ych pacjentów z têtniczym nadciœnieniem p³ucnym sklasyfikowanym wed³ug WHO jako klasa II i III. Produkt leczniczy stosuje siê w celu poQuetiapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
prawy wydolnoœci wysi³kowej. Wykazano skutecznoœæ dzia³ania produktu
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu: schizofrenii; choroby dwubieguno- leczniczego w pierwotnych postaciach nadciœnienia p³ucnego, oraz wtórnych,
wej: leczenie umiarkowanych i ciê¿kich epizodów maniakalnych w przebiegu choro- zwi¹zanych z chorobami tkanki ³¹cznej. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie dzieci i m³odzieby dwubiegunowej; leczenie epizodów ciê¿kiej depresji w przebiegu choroby ¿y w wieku od 1. r¿. do 17 lat z têtniczym nadciœnieniem p³ucnym. Wykazano skutedwubiegunowej; zapobieganie nawrotom epizodów maniakalnych lub epizodów de- cznoœæ dzia³ania produktu leczniczego pod wzglêdem poprawy wydolnoœci
presji u pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi, którzy reagowali na wczeœniej- wysi³kowej lub hemodynamiki p³uc w pierwotnych postaciach nadciœnienia p³ucnego
sze leczenie kwetiapin¹.
+pharma Polska oraz wtórnych, zwi¹zanych z wrodzon¹ wad¹ serca.
Aurovitas
100% 36,17 Sildenafil Bluefish: tabl. powl. 100 mg - 4 szt.
Rx 100%
8,12
Rx B(1) bezp³. Sildenafil
Setronon®: tabl. powl. 8 mg - 10 szt.
Bluefish Pharma
R(2)
10,00 Sildenafil Genoptim: tabl. powl. 100 mg - 4 szt.
Rx 100% 24,98
Ondansetron hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.09. (2) Nowotwory
Rx 100% 43,20
Sildenafil Genoptim: tabl. powl. 100 mg - 8 szt.
z³oœliwe
Synoptis Pharma
W: Doroœli. Zapobieganie i hamowanie nudnoœci oraz wymiotów wywo³anych che- Sildenafil
mioterapi¹ i radioterapi¹ nowotworów. Zapobieganie nudnoœciom i wymiotom okreRx
100%
Sildenafil
Medical
Valley:
tabl.
100
mg
4
szt.
7,00
su pooperacyjnego. Dzieci i m³odzie¿. Stosowanie ondansetronu w celu
Mercapharm
zapobiegania i hamowania nudnoœci oraz wymiotów wywo³anych chemioterapi¹ no- Sildenafil
wotworów wskazane jest u dzieci w wieku powy¿ej 6 m-cy. Nie przeprowadzono baRx 100% 23,85
Sildenafil PPH: tabl. powl. 50 mg - 4 szt.
dañ dotycz¹cych stosowania ondansetronu doustnie w zapobieganiu i leczeniu
Rx 100% 34,40
pooperacyjnych nudnoœci i wymiotów; zaleca siê stosowanie w tym wskazaniu on- Sildenafil PPH: tabl. powl. 50 mg - 8 szt.
dansetronu w powolnym wstrzykniêciu do¿ylnym.
Teva Pharmaceuticals Polska Sildenafil PPH: tabl. powl. 50 mg - 12 szt.
Rx 100% 50,34
100% 69,37 Sildenafil PPH: tabl. powl. 100 mg - 4 szt.
Rx 100% 29,73
(1)
Rx-w B
Rx 100% 33,66
bezp³. Sildenafil PPH: tabl. powl. 100 mg - 8 szt.
¢ Sevredol®: tabl. powl. 20 mg - 60 szt. ±
R(2)
Rx 100% 51,29
3,20 Sildenafil PPH: tabl. powl. 100 mg - 12 szt.
Morphine sulphate (1) Nowotwory z³oœliwe (2) Neuralgia popó³paœcowa prze- Sildenafil
Polpharma
wlek³a, Wieloobjawowy miejscowy zespó³ bólowy typu I - odruchowa dystrofia
Rx 100% 11,06
Sildenafil Ranbaxy: tabl. powl. 100 mg - 4 szt.
wspó³czulna oraz typu II - kauzalgia
W: Zwalczanie œrednio nasilonych i silnych bólów, nie ustêpuj¹cych po lekach o Sildenafil Ranbaxy: tabl. powl. 100 mg - 8 szt.
Rx 100% 23,69
s³abszym dzia³aniu.
Mundipharma Sildenafil
Ranbaxy

Siarczan protaminy 1%: inj. do¿. [roztw.] 10 mg/ml
- 1 amp. 5 ml

Rx

Lz 100%

Protamine sulphate

Sidretella 20: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 21 szt.
Sidretella 30: tabl. powl. 0,03 mg+ 3 mg - 21 szt.

37,17 Sildenafil ratiopharm: tabl. powl. 50 mg - 4 szt.

Biomed Warszawa

Rx 100%
Rx 100%

Ethinylestradiol + Drospirenone

Sildenafil
23,85
Sildenafil Sandoz: tabl. powl. 100 mg - 4 szt.
23,85
Sildenafil

Zentiva

100% 48,99
30%(1) 19,86
Sitagliptin (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metformin¹: cukrzyca typu 2 u
pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w
monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c >7%
(przez co najmniej 3 miesi¹ce)
W: Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych z cukrzyc¹ typu 2 w celu
poprawy kontroli glikemii: w monoterapii: u pacjentów nieodpowiednio kontrolowanych wy³¹cznie diet¹ i æwiczeniami fizycznymi, u których stosowanie metforminy
jest niew³aœciwe z powodu przeciwwskazañ lub nietolerancji; w dwusk³adnikowej terapii doustnej w skojarzeniu z: metformin¹ w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie jedynie metforminy nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli
glikemii; pochodn¹ sulfonylomocznika w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne
oraz stosowanie jedynie maksymalnej tolerowanej dawki pochodnej sulfonylomocznika nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii oraz w przypadku, gdy stosowanie metforminy jest niew³aœciwe z powodu przeciwwskazañ lub nietolerancji;

Sigletic: tabl. powl. 100 mg - 28 szt.

Sildenafil ratiopharm: tabl. powl. 100 mg - 4 szt.

Rx

Sildenafil SymPhar: tabl. powl. 50 mg - 4 szt.
Sildenafil SymPhar: tabl. powl. 100 mg - 4 szt.
Sildenafil SymPhar: tabl. powl. 100 mg - 12 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Ratiopharm

Rx 100%

Sildenafil

55,67

Sandoz GmbH

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Sildenafil

Sildenafil Teva: tabl. powl. 100 mg - 4 szt.
Sildenafil Teva: tabl. powl. 100 mg - 8 szt.

70,13
74,81

9,56
19,12
47,15
Symphar

Rx 100%
Rx 100%

32,98
65,93

Teva Pharmaceuticals Polska

100% 226,80
B(1)
bezp³.
Sildenafil (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP)
W: Doroœli. Leczenie doros³ych pacjentów z têtniczym nadciœnieniem p³ucnym sklasyfikowanym wed³ug WHO jako klasa II i III, produkt leczniczy stosuje siê w celu poprawy wydolnoœci wysi³kowej. Wykazano skutecznoœæ dzia³ania produktu
leczniczego w pierwotnych postaciach nadciœnienia p³ucnego, oraz wtórnych

Sildenafil Zentiva: tabl. powl. 20 mg - 90 szt.

Rx

130

Silde

LEKsykon - Receptariusz

æwiczeñ fizycznych w po³¹czeniu z agonist¹ receptora PPARg w monoterapii nie za100%
4,43
pewnia odpowiedniej kontroli glikemii. W trzylekowej terapii doustnej, w skojarzeniu
®
Rx 30%(1) 2,50
z: sylfonylomocznikiem i metformin¹, gdy dieta i æwiczenia fizyczne wraz z dwuleko- Simvachol : tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
w¹ terapi¹ tymi produktami leczniczymi nie zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli glikemii; agonist¹ receptora PPARg i metformin¹, kiedy zastosowanie agonisty
100%
8,86
receptora PPARg jest wskazane i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych w po(1)
®
Sildenamed (Sildenafil Axxon): tabl. powl. 100 mg Rx 100% 10,56 ³¹czeniu z tymi produktami leczniczymi nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii. Simvachol : tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
Rx 30%
4,99
- 4 szt.
(2)
Produkt jest równie¿ wskazany do stosowania w skojarzeniu z insulin¹ (z metformiS
bezp³.
Sildenafil
Aristo Pharma n¹ lub bez niej) w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz insulina w ustalonej
100% 17,42
Sandoz GmbH
dawce nie zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli glikemii.
100%
9,70
Rx 30%(1) 9,69
Simvachol®: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
Rx
Silodosin Aurovitas: kaps. twarde 4 mg - 30 szt.
Rx-z
100%
Simponi:
inj.
[roztw.]
50
mg
1
amp.-strzyk.
X
(1)
30%
3,23
S(2)
bezp³.
100% 2911,26
100% 18,48 Simponi: inj. [roztw.] 50 mg - 1 wstrzyk.
Simvastatin (1) W: Leczenie pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej dyslipRx-z (1)
Rx
Silodosin Aurovitas: kaps. twarde 8 mg - 30 szt.
B
bezp³. idemii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub inne niefarmakologiczne
30%(1)
5,54
Golimumab (1) Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobior- leczenie (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest niewystarczaj¹ca. Leczenie
100% 51,19 ców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako uzupe³nienie diety i innego leRx
Silodosin Aurovitas: kaps. twarde 8 mg - 90 szt.
(1)
30%
15,36 (ZZKSK), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñ- czenia obni¿aj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL) lub jeœli takie leczenie jest
Silodosine (1) Leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych ³agodnego roz- czego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program leko- niew³aœciwe lub niedostêpne. Zmniejszenie zachorowañ i umieralnoœci na choroby
uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿d¿yc¹ naczyñ serca lub
wy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
rostu gruczo³u krokowego u doros³ych mê¿czyzn
W: Leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych ³agodnego rozrostu gruczo- W: Reumatoidalne zapalenie stawów (ang. RA ). Lek w skojarzeniu z metotreksa- cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem cholesterolu, jako leczenie
³u krokowego (ang. BPH) u doros³ych mê¿czyzn.
Aurovitas tem (MTX) jest wskazany w leczeniu: doros³ych pacjentów z czynnym reumatoidal- wspomagaj¹ce, maj¹ce na celu skorygowanie innych czynników ryzyka lub uzunym zapaleniem stawów o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego, u których pe³nienie innej terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca. WP: Ciê¿ka wtórna hiperc100% 17,14 stwierdzono niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie lekami przeciwreumatyczny- holesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ serRx
Silodosin Recordati: kaps. twarde 4 mg - 30 szt.
(1)
30%
10,67 mi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARD), w tym MTX; doros³ych pacjen- cowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego)
tów z czynnym ciê¿kim i progresywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, którzy w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z
100% 23,20 nie byli wczeœniej leczeni MTX. Wykazano, ¿e preparat w skojarzeniu z MTX zmniej- towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych teraRx
Silodosin Recordati: kaps. twarde 8 mg - 30 szt.
30%(1) 10,26 sza tempo progresji uszkodzenia stawów mierzone w badaniu RTG oraz powoduje piê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+
Gedeon Richter
poprawê sprawnoœci fizycznej. £uszczycowe zapalenie stawów (ang. PsA). Lek,
100% 65,35 stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w leczeRx
Silodosin Recordati: kaps. twarde 8 mg - 90 szt.
Rx 100%
Simvacor®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
8,06
30%(1) 26,54 niu aktywnej i postêpuj¹cej postaci ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych,
®
Rx 100% 16,29
Silodosine (1) Leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych ³agodnego roz- kiedy odpowiedŸ na poprzednie leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfiku- Simvacor : tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
j¹cymi
przebieg
choroby
(DMARD)
by³a
niewystarczaj¹ca.
Wykazano,
¿e
leczenie
Simvastatin
Polfarmex
rostu gruczo³u krokowego u doros³ych mê¿czyzn
W: Leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych ³agodnego rozrostu gruczo- preparatem powoduje spowolnienie postêpu uszkodzenia stawów obwodowych,
Rx 100%
Simvagamma 10: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
X
³u krokowego (ang. BPH) u doros³ych mê¿czyzn.
RECORDATI potwierdzone w badaniu RTG u pacjentów z wielostawowym symetrycznym podtypem choroby oraz poprawia aktywnoœæ fizyczn¹. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów Simvagamma 20: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
Rx 100% 10,22
100% 453,60 krêgos³upa (ang. AS). Lek jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci zeRx 100%
Rx (1)
Simvagamma 40: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
X
Silungo: tabl. powl. 20 mg - 90 szt. u
B
bezp³. sztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u doros³ych pacjentów, którzy niewyWörwag Pharma
starczaj¹co zareagowali na konwencjonalne leczenie. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita Simvastatin
Sildenafil (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP) grubego (ang. UC). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej lub
100%
6,88
W: Doroœli. Leczenie doros³ych pacjentów z têtniczym nadciœnieniem p³ucnym ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pasklasyfikowanym wed³ug WHO jako klasa II i III, lek stosuje siê w celu poprawy wy- cjentów, którzy niedostatecznie reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie Simvagen 20: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
Rx 30%(1) 3,01
dolnoœci wysi³kowej. Wykazano skutecznoœæ dzia³ania produktu leczniczego w pier- kortykosteroidami i 6-merkaptopuryn¹ (6-MP) lub azatiopryn¹ (AZA), lub którzy Ÿle
S(2)
bezp³.
wotnych postaciach nadciœnienia p³ucnego, oraz zwi¹zanych z chorobami tkanki tolerowali leczenie, lub u których by³y przeciwwskazania do takiego leczenia.
100% 13,47
³¹cznej. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od 1. roku do 17 lat z
Janssen Biologics B.V.
têtniczym nadciœnieniem p³ucnym. Wykazano skutecznoœæ dzia³ania produktu leczRx 30%(1) 5,74
100%
6,35 Simvagen 40: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
niczego pod wzglêdem poprawy wydolnoœci wysi³kowej lub hemodynamiki p³uc w
S(2)
bezp³.
pierwotnych postaciach nadciœnienia p³ucnego oraz zwi¹zanych z wrodzon¹ wad¹ Simratio 10: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
Rx 30%(1) 4,42
serca.
UAB Norameda
S(2)
bezp³. Simvastatin (1) W: Hipercholeslerolemia: leczenie pierwotnej hipercholesterolemii
lub
dyslipidemii
mieszanej
w
po³¹czeniu
z
diet¹,
gdy
reakcja
na
dietê
lub
inne
niefar100% 38,78
Silvercel Hydro-Alginate: opatrunek leczniczy
100% 12,49 makologiczne metody leczenia (np. æwiczenia fizyczne, redukcja mc.) jest niewysWM
10x20 cm - 1 szt.
30%(1) 17,63 Simratio 20: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
Rx 30%(1) 8,62 tarczaj¹ca. Leczenie homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej w po³¹czeniu
z diet¹ i innymi metodami leczenia obni¿aj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL)
100% 24,12
Silvercel Hydro-Alginate: opatrunek leczniczy
S(2)
bezp³. lub w przypadkach, gdy inne metody leczenia nie mog¹ byæ stosowane. ZapobiegaWM
11x11 cm - 1 szt.
30%(1) 11,32
100% 24,78 nie zdarzeniom ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie zachoroEmplastri antimicrobiotica (1) Przewlek³e owrzodzenia
Johnson & Johnson
Rx 30%(1) 17,05 walnoœci i œmiertelnoœci z powodu chorób sercowo-naczyniowych u chorych z jawn¹
Simratio 40: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
mia¿d¿yc¹ naczyñ wieñcowych lub cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szonym
Simbrinza: krople do oczu [zaw.] (10 mg+ 2 mg)/ml
S(2)
bezp³. stê¿eniem cholesterolu, jako leczenie wspomagaj¹ce, maj¹ce na celu skorygowaRx 100% 77,00
- 1 but. 5 ml u
Simvastatin (1) W: Leczenie pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej dyslip- nie innych czynników ryzyka lub uzupe³nienie innej terapii zapobiegaj¹cej chorobom
Brinzolamide + Brimonidine tartate
Novartis Europharm Limited idemii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub inne niefarmakologiczne serca. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z
leczenia (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy cia³a) jest niewystarcz- wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci
Rx 100% 12,50 metody
Simcovas: tabl. powl. 20 mg - 28 szt. (4 blist.)
aj¹ca. Leczenie rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako uzupe³nienie leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u ner100%
7,95 diety i innego leczenia zmniejszaj¹cego stê¿enie lipidów (np. aferezy LDL), lub jeœli czycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnonerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu
Rx 30%(1) 4,08 takie metody leczenia s¹ niew³aœciwe lub niedostêpne. Zapobieganie zdarzeniom œci¹
Simcovas: tabl. powl. 20 mg - 28 szt. (2 blistry)
Generics
ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie umieralnoœci i chorobowoœ- narz¹dów (2) Pacjenci 75+
S(2)
bezp³. ci ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿d¿yc¹ naczyñ
100%
6,70
miêœnia
sercowego
lub
cukrzyc¹,
z
prawid³owym
lub
podwy¿szonym
stê¿eniem
100% 15,61
Rx 30%(1) 4,63
cholesterolu jako leczenie wspomagaj¹ce maj¹ce na celu skorygowanie innych cz- SimvaHEXAL 10: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
Rx 30%(1) 7,88 ynników ryzyka lub uzupe³nienie innej terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca.
Simcovas: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
(2)
S
bezp³.
S(2)
bezp³. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysok100% 13,38
im ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenRx 100%
Simcovas: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
X ia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u
(1)
Rx 30%
SimvaHEXAL 20: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
9,24
Rx 100%
Simcovas: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
X nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolS(2)
bezp³.
Simvastatin (1) W: Hipercholesterolemia. Leczenie hipercholesterolemii pierwotn- noœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu
100% 23,82
Ratiopharm
ej lub mieszanej dyslipidemii, jako lek uzupe³niaj¹cy dietê, gdy odpowiedŸ na lecze- narz¹dów (2) Pacjenci 75+
nie dietetyczne i inne niefarmakologiczne metody leczenia (np. æwiczenia fizyczne, Simulect®: inf. do¿./inj. [prosz.+ rozp.] 20 mg
Rx 30%(1) 15,53
SimvaHEXAL 40: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
Rx 100% 5411,36
zmniejszenie masy cia³a) jest niewystarczaj¹ca. Leczenie homozygotycznej hipercS(2)
bezp³.
holesterolemii rodzinnej, jako lek uzupe³niaj¹cy dietê i inne metody leczenia zmniej- - 1 fiol.+ rozp.
Novartis Europharm Limited Simvastatin (1) W: Hipercholesterolemia. Leczenie hipercholesterolemii pierwotnszaj¹ce stê¿enie lipidów (np. LDL-afereza) lub gdy takie metody s¹ niew³aœciwe. Za- Basiliximab
ej lub z³o¿onej dyslipidemii, jako uzupe³nienie diety, gdy dieta i inne metody postêpobieganie incydentom sercowo-naczyniowym. Zmniejszenie zachorowalnoœci i
100%
5,68 powania niefarmakologicznego (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) s¹ nieumieralnoœci na choroby uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿Rx 30%(1) 3,75 wystarczaj¹ce. Leczenie rodzinnej hipercholesterolemii homozygotycznej, jako
d¿yc¹ uk³adu sercowo-naczyniowego lub cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szo- Simvacard® 10: tabl. 10 mg - 28 szt.
nym stê¿eniem cholesterolu ca³kowitego, jako leczenie wspomagaj¹ce maj¹ce na
S(2)
bezp³. uzupe³nienie diety i innego leczenia zmniejszaj¹cego stê¿enie lipidów (np. aferezy
LDL) lub gdy metody te s¹ niew³aœciwe. Zapobieganie zdarzeniom ze strony uk³adu
celu skorygowanie innych czynników ryzyka oraz uzupe³nienie innego leczenia za100% 10,79 sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie umieralnoœci i zachorowalnoœci na choroby
pobiegaj¹cego chorobom serca i naczyñ. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia
(1)
serca
i naczyñ u pacjentów z objawow¹ mia¿d¿ycow¹ chorob¹ uk³adu sercowo-nau dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczynio- Simvacard® 20: tabl. 20 mg - 28 szt.
Rx 30%
6,92
czyniowego lub cukrzyc¹, z prawid³owym lub zwiêkszonym stê¿eniem cholesterolu,
wych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu:
S(2)
bezp³. jako leczenie wspomagaj¹ce, maj¹ce na celu skorygowanie innych czynników ryzyniewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzy100% 21,28 ka i uzupe³nienie innej terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca. WP: Ciê¿ka wtórna
sz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyru dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ
etrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+
®
Rx 30%(1) 13,55 hipercholesterolemia
Actavis Group PTC ehf. Simvacard 40: tabl. 40 mg - 28 szt.
sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologiczneS(2)
bezp³. go) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu
Simetigast Forte: kaps. elastyczne 240 mg - 20 szt. WMo 100% 16,82
Simvastatin (1) W: Hipercholesterolemia. Leczenie pierwotnej hipercholesterole- I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych
Simeticone
Polpharma mii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub in- terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+
Sandoz GmbH
100% 44,46 ne niefarmakologiczne metody leczenia (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy
Rx
cia³a) jest niewystarczaj¹ca. Leczenie homozygotycznej hipercholesterolemii roSimlerid: tabl. powl. 100 mg - 28 szt. NOWOŒÆ
100%
3,64
30%(1) 15,33 dzinnej w po³¹czeniu z diet¹ i innymi metodami leczenia obni¿aj¹cego stê¿enie lipiRx 30%(1) 1,09
Sitagliptin (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metformin¹: cukrzyca typu 2 u dów (np. afereza LDL) lub gdy inne metody leczenia s¹ niew³aœciwe lub niedostêp- Simvastatin Aurovitas: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w ne. Zapobieganie zdarzeniom ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego. ZmniejszeS(2)
bezp³.
monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c >7% nie zachorowañ i umieralnoœci na choroby uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjen100%
6,98
tów z jawn¹ mia¿d¿yc¹ naczyñ serca lub cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szo(przez co najmniej 3 miesi¹ce)
(1)
Rx 30%
2,09
W: Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych z cukrzyc¹ typu 2 w celu po- nym stê¿eniem cholesterolu, jako leczenie wspomagaj¹ce, maj¹ce na celu skorygo- Simvastatin Aurovitas: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
(2)
prawy kontroli glikemii. W monoterapii: u pacjentów niedostatecznie kontrolowa- wanie innych czynników ryzyka lub uzupe³nienie innej terapii zapobiegaj¹cej choroS
bezp³.
nych za pomoc¹ diety i aktywnoœci fizycznej i u których stosowanie metforminy jest bom serca. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18
niew³aœciwe ze wzglêdu na przeciwwskazania lub nietolerancjê. W dwulekowej tera- r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecz- Simvastatin (1) W: Leczenie hipercholesterolemii pierwotnej lub mieszanej dyslippii doustnej, w skojarzeniu z: metformin¹ w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizycz- noœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo- idemii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub inne niefarmakologiczne
ne oraz stosowanie jedynie metforminy nie zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli ³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub leczenie (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest niewystarczaj¹ca. Leczenie
glikemii; sulfonylomocznikiem w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz sto- niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po prze- rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii (HoFH) jako uzupe³nienie diety i inZentiva nego leczenia obni¿aj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL) lub jeœli takie leczensowanie jedynie maksymalnej tolerowanej dawki sulfonylomocznika nie zapewniaj¹ szczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+
ie jest niew³aœciwe. Zmniejszenie zachorowañ i umieralnoœci na choroby uk³adu serodpowiedniej kontroli glikemii i gdy stosowanie metforminy jest niew³aœciwe z powocowo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿d¿yc¹ naczyñ serca lub cukrzyc¹, z
du przeciwwskazañ lub nietolerancji; agonist¹ receptora aktywowanego przez proliprawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem cholesterolu, jako leczenie wspomagaferatory peroksysomów typu gamma (PPARg) (tj. tiazolidynedionem), jeœli
j¹ce, maj¹ce na celu skorygowanie innych czynników ryzyka lub uzupe³nienie innej
zastosowanie agonisty receptora PPARg jest wskazane i kiedy stosowanie diety i
zwi¹zanych z chorobami tkanki ³¹cznej. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku 1-17 lat o mc. >20 kg z têtniczym nadciœnieniem p³ucnym. Wykazano skutecznoœæ dzia³ania produktu leczniczego pod wzglêdem poprawy wydolnoœci
wysi³kowej lub hemodynamiki p³uc w pierwotnych postaciach nadciœnienia p³ucnego
oraz wtórnych zwi¹zanych z wrodzon¹ wad¹ serca.
Zentiva

LEKsykon - Receptariusz

terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u
dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹
mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+
Aurovitas
100%

Simvastatin Bluefish: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

100%

5,98
2,11
bezp³.
100% 11,26
Rx 30%(1) 3,53
Simvastatin Genoptim: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Simvastatin (1) W: Leczenie pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub inne niefarmakologiczne
leczenie (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest niewystarczaj¹ca. Leczenie
rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako uzupe³nienie diety i innego leczenia obni¿aj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL) lub jeœli takie leczenie jest
niew³aœciwe lub niedostêpne. Zmniejszenie zachorowañ i umieralnoœci na choroby
uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿d¿yc¹ naczyñ serca lub
cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem cholesterolu, jako leczenie
wspomagaj¹ce, maj¹ce na celu skorygowanie innych czynników ryzyka lub uzupe³nienie innej terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego)
w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z
towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+

Rx 30%(1)
S(2)

Synoptis Pharma

Simvastatinum Accord:
Simvastatinum Accord:
Simvastatinum Accord:
Simvastatinum Accord:
Simvastatinum Accord:
Simvastatinum Accord:
Simvastatinum Accord:
Simvastatinum Accord:
Simvastatinum Accord:

tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
tabl. powl. 10 mg - 100 szt.
tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
tabl. powl. 20 mg - 100 szt.
tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
tabl. powl. 40 mg - 100 szt.

Simvastatin

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Accord Healthcare

100%

7,04
5,11
S(2)
bezp³.
100% 13,98
Rx 30%(1) 10,11
Simvasterol®: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 26,03
Rx 30%(1) 18,30
Simvasterol®: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Simvastatin (1) W: Hipercholesterolemia. Leczenie pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub inne niefarmakologiczne leczenie (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest niewystarczaj¹ca. Leczenie rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako uzupe³nienie diety i innego leczenia obni¿aj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL) lub
jeœli takie leczenie jest niew³aœciwe lub niedostêpne. Zapobieganie zdarzeniom ze
strony uk³adu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie zachorowañ i umieralnoœci na
choroby uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿d¿yc¹ naczyñ
serca lub cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem cholesterolu, jako
leczenie wspomagaj¹ce stosowane wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu skorygowanie innych czynników ryzyka oraz innymi sposobami terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18
r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub
niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+
Polpharma

Simvasterol®: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.

Singulair® 4: tabl. do rozgr. i ¿ucia 4 mg - 28 szt.
Singulair® 5: tabl. do rozgr. i ¿ucia 5 mg - 28 szt.
Montelukast

Rx 30%(1)

Singulair® 10: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
Montelukast

Sinora: inf. [konc. do przyg. roztw.] 1 mg/ml
- 10 amp. 1 ml u
Sinora: inf. [konc. do przyg. roztw.] 1 mg/ml
3,58 - 10 amp. 4 ml u

1,65
S(2)
bezp³.
100%
5,79
Rx 30%(1) 1,92
Simvastatin Bluefish: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
(2)
S
bezp³.
100%
6,19
Rx 30%(1) 2,05
Simvastatin Bluefish: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 11,26
(1)
Rx 30%
Simvastatin Bluefish: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
3,53
S(2)
bezp³.
Simvastatin (1) W: Leczenie hipercholesterolemii pierwotnej lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub inne niefarmakologiczne
leczenie (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest niewystarczaj¹ca. Leczenie
rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako uzupe³nienie diety i innego leczenia obni¿aj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL) lub jeœli takie leczenie jest
niew³aœciwe. Zmniejszenie zachorowañ i umieralnoœci na choroby uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿d¿yc¹ naczyñ serca lub cukrzyc¹, z
prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem cholesterolu, jako leczenie wspomagaj¹ce, maj¹ce na celu skorygowanie innych czynników ryzyka lub uzupe³nienie innej
terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u
dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹
mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+
Bluefish Pharma

Simvastatin Genoptim: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
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Simva

Noradrenaline

Sintrom®: tabl. 4 mg - 20 szt.

Rx 100%

45,99 w³aœciwej kontroli stê¿enia glukozy we krwi. Lek mo¿na stosowaæ w monoterapii lub

Lz 100%

86,40 Sirdalud®: tabl. 4 mg - 10 szt. u

Organon Polska w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insulin¹.
Berlin-Chemie/Menarini

Sirdalud®: tabl. 4 mg - 30 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

Sirdalud® - (IR): tabl. 4 mg - 10 szt. u

Rx 100%

Lz 100% 172,80 Tizanidine
Sintetica GmbH

Rx 100%

Acenocoumarol

Merus Labs

100%

7,25
6,77
S
bezp³.
100% 28,37
Siofor® XR 500 mg: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg Rx R(1) 16,85
- 120 szt.
S(2)
bezp³.
100% 10,55
Siofor® XR 750 mg: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg Rx R(1)
8,23
- 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 40,22
Siofor® XR 750 mg: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg Rx R(1) 22,94
- 120 szt.
S(2)
bezp³.
100% 14,00
Siofor® XR 1000 mg: tabl. o przed³. uwalnianiu
(1)
Rx R
9,84
1000 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 52,96
Siofor® XR 1000 mg: tabl. o przed³. uwalnianiu
Rx R(1) 29,92
1000 mg - 120 szt.
S(2)
bezp³.
Rx 100% 34,99
Metformin hydrochloride (1) Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przyRx 100% 34,99 padkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2) Pacjenci 75+
Organon Polska W: Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, w szczególnoœci u pacjentów z nadwag¹,
gdy za pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ

Siofor® XR 500 mg: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg Rx R(1)
- 30 szt.
(2)

Novartis Pharma

11,32 Tizanidine

100%
4,52
Rx R(1)
Siofor® 500: tabl. powl. 500 mg - 30 szt.
4,04
S(2)
bezp³.
100%
8,14
Rx R(1)
Siofor® 500: tabl. powl. 500 mg - 60 szt.
3,98
(2)
S
bezp³.
100% 11,94
Rx R(1)
Siofor® 500: tabl. powl. 500 mg - 90 szt.
4,10
S(2)
bezp³.
100% 15,59
Rx R(1)
Siofor® 500: tabl. powl. 500 mg - 120 szt.
4,07
S(2)
bezp³.
100%
6,98
Rx R(1)
Siofor® 850: tabl. powl. 850 mg - 30 szt.
3,92
S(2)
bezp³.
100% 13,42
Rx R(1)
Siofor® 850: tabl. powl. 850 mg - 60 szt.
4,11
S(2)
bezp³.
100% 19,52
Rx R(1)
Siofor® 850: tabl. powl. 850 mg - 90 szt.
4,83
S(2)
bezp³.
100% 25,50
Rx R(1)
Siofor® 850: tabl. powl. 850 mg - 120 szt.
5,92
S(2)
bezp³.
100%
8,14
Rx R(1)
Siofor® 1000: tabl. powl. 1000 mg - 30 szt.
3,98
S(2)
bezp³.
100% 15,58
Rx R(1)
Siofor® 1000: tabl. powl. 1000 mg - 60 szt.
4,06
S(2)
bezp³.
100% 22,62
Rx R(1)
Siofor® 1000: tabl. powl. 1000 mg - 90 szt.
5,34
S(2)
bezp³.
100% 29,49
Rx R(1)
Siofor® 1000: tabl. powl. 1000 mg - 120 szt.
6,45
S(2)
bezp³.
Metformin hydrochloride (1) Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przypadkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2) Pacjenci 75+
W: Dawka 500 mg i 850 mg. Leczenie cukrzycy typu 2, zw³aszcza u pacjentów z
nadwag¹, w celu w³aœciwej kontroli stê¿enia glukozy we krwi. U doros³ych z cukrzyc¹ typu 2 lek mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, w tym z insulin¹. U dzieci powy¿ej 10 r¿. i m³odzie¿y z cukrzyc¹
typu 2 lek mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z insulin¹. U doros³ych pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 i nadwag¹ leczonych metformin¹ jako lekiem
1-go rzutu w razie nieskutecznoœci diety wykazano zmniejszenie powik³añ cukrzycy.
W zapobieganiu cukrzycy typu 2 u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym. W czasie leczenia produktem nale¿y przestrzegaæ diety i podejmowaæ wysi³ek fizyczny.
Dawka 1000 mg. Leczenie cukrzycy typu 2, w szczególnoœci u pacjentów z nadwag¹, gdy za pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ w³aœciwego stê¿enia glukozy we krwi. U doros³ych lek mo¿na stosowaæ w
monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub
z insulin¹. U dzieci powy¿ej 10 r¿. i m³odzie¿y produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z insulin¹. Wykazano zmniejszenie powik³añ cukrzycy u doros³ych pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 i nadwag¹, leczonych
chlorowodorkiem metforminy jako lekiem 1-go rzutu, po niepowodzeniu leczenia
diet¹.
Berlin-Chemie/Menarini

10,18
24,35
9,40

Pharmapoint

Sirdalud® MR : kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 6 mg Rx 100% 30,30
- 10 szt. u
Sirdalud® MR : kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 6 mg Rx 100% 53,67
- 30 szt. u
30%(1) 23,20
Tizanidine (1) Stwardnienie rozsiane
W: Kaps. Zwiêkszone napiêcie miêœni w chorobach neurologicznych np. stwardnieniu rozsianym, przewlek³ych chorobach rdzenia krêgowego, chorobach zwyrodnieniowych rdzenia krêgowego, w nastêpstwie udaru mózgu oraz w mózgowym
pora¿eniu dzieciêcym. U doros³ych, u których wczeœniej rozpoznano pora¿enie mózgowe dzieciêce. Tabl. Bolesne skurcze miêœni zwi¹zane ze statycznymi i czynnoœciowymi schorzeniami krêgos³upa (zespo³y szyjne i lêdŸwiowe), w nastêpstwie
zabiegu chirurgicznego, np. przepukliny j¹dra mia¿d¿ystego lub zapalenia stawu
biodrowego. Zwiêkszone napiêcie miêœni w chorobach neurologicznych np. stwardnieniu rozsianym, przewlek³ych chorobach rdzenia krêgowego, chorobach zwyrodnieniowych rdzenia krêgowego, w nastêpstwie udaru mózgu oraz w mózgowym
pora¿eniu dzieciêcym. U doros³ych, u których wczeœniej rozpoznano pora¿enie mózgowe dzieciêce.
Novartis Pharma
100% 67240,53
B(1)
bezp³.
Bedaquiline (1) Program lekowy: leczenie chorych na gruŸlicê lekooporn¹
(MDR/XDR)
W: Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y (w wieku od
5 lat do mniej ni¿ 18 lat i mc. co najmniej 15 kg), jako element odpowiedniego skojarzonego schematu leczenia wielolekoopornej gruŸlicy p³uc (ang. MDR-TB), gdy nie
mo¿na zastosowaæ innego skutecznego leczenia z powodu opornoœci lub nietolerancji. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania
Janssen-Cilag International N.V.
antybiotyków.

tSirturo: tabl. 100 mg - 188 szt.

Rx-z

100% 49,44
30%(1) 20,31
Sitagliptin (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metformin¹: cukrzyca typu 2 u
pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w
monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c 7%
(przez co najmniej 3 miesi¹ce)
W: Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych z cukrzyc¹ typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii: w monoterapii - u pacjentów nieodpowiednio kontrolowanych wy³¹cznie diet¹ i æwiczeniami fizycznymi, u których stosowanie metforminy jest
niew³aœciwe z powodu przeciwwskazañ lub nietolerancji. W dwusk³adnikowej terapii
doustnej w skojarzeniu z: metformin¹ w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne
oraz stosowanie jedynie metforminy nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii; pochodn¹ sulfonylomocznika w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz
stosowanie jedynie maks. tolerowanej dawki pochodnej sulfonylomocznika nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii oraz w przypadku, gdy stosowanie metforminy jest niew³aœciwe z powodu przeciwwskazañ lub nietolerancji; agonist¹
receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów typu g (PPARg) (tj. tiazolidynedionem), jeœli zastosowanie agonisty receptora PPAR. jest wskazane i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych w po³¹czeniu z agonist¹ receptora PPARg
w monoterapii nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii. W trójsk³adnikowej terapii doustnej w skojarzeniu z: pochodn¹ sulfonylomocznika i metformin¹ w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie tych produktów leczniczych nie
wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii; agonist¹ receptora PPARg i metformin¹, kiedy zastosowanie agonisty receptora PPARg jest wskazane i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych w po³¹czeniu z tymi produktami leczniczymi nie
wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii. Produkt jest tak¿e wskazany do stosowania jako lek uzupe³niaj¹cy w stosunku do insuliny (z metformin¹ lub bez), kiedy
dieta i æwiczenia fizyczne w po³¹czeniu ze sta³¹ dawk¹ insuliny nie zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli glikemii.
Adamed

Sitagliptin Adamed: tabl. powl. 100 mg - 28 szt.

Rx

Rx 100% 78,00
Sitagliptin Bioton: tabl. powl. 100 mg - 28 szt. NOWOŒÆ Rx 100%(1) 40,49

Sitagliptin Bioton: tabl. powl. 25 mg - 28 szt.

30%
12,15
Sitagliptin (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metformin¹: cukrzyca typu 2 u
pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w
monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c 7%
(przez co najmniej 3 miesi¹ce)
W: Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych z cukrzyc¹ typu 2 w celu
poprawy kontroli glikemii: w monoterapii: u pacjentów nieodpowiednio kontrolowanych wy³¹cznie diet¹ i æwiczeniami fizycznymi, u których stosowanie metforminy
jest niew³aœciwe z powodu przeciwwskazañ lub nietolerancji; w dwusk³adnikowej terapii doustnej w skojarzeniu z: metformin¹ w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie jedynie metforminy nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli
glikemii; pochodn¹ sulfonylomocznika w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne
oraz stosowanie jedynie maksymalnej tolerowanej dawki pochodnej sulfonylomocznika nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii oraz w przypadku, gdy stosowanie metforminy jest niew³aœciwe z powodu przeciwwskazañ lub nietolerancji;
agonist¹ receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów typu gamma
(PPARg) (tj. tiazolidynedionem), jeœli zastosowanie agonisty receptora PPARg jest
wskazane i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych w po³¹czeniu z agonist¹ receptora PPARg w monoterapii nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii; w trójsk³adnikowej terapii doustnej w skojarzeniu z: pochodn¹ sulfonylomocznika i
metformin¹ w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie tych produktów leczniczych nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii; agonist¹ receptora PPARg i metformin¹, kiedy zastosowanie agonisty receptora PPARg jest
wskazane i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych w po³¹czeniu z tymi produktami leczniczymi nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii. Produkt jest tak¿e
wskazany do stosowania jako lek uzupe³niaj¹cy w stosunku do insuliny (z metformin¹ lub bez), kiedy dieta i æwiczenia fizyczne w po³¹czeniu ze sta³¹ dawk¹ insuliny nie
zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli glikemii.
Bioton
100% 41,58
30%(1) 12,47
Sitagliptin (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metformin¹: cukrzyca typu 2 u
pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w
monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c 7%
(przez co najmniej 3 miesi¹ce)
W: Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych z cukrzyc¹ typu 2 w celu
poprawy kontroli glikemii: w monoterapii: u pacjentów nieodpowiednio kontrolowanych wy³¹cznie diet¹ i æwiczeniami fizycznymi, u których stosowanie metforminy

Sitagliptin STADA: tabl. powl. 100 mg - 28 szt.
NOWOŒÆ
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jest niew³aœciwe z powodu przeciwwskazañ lub nietolerancji; w dwusk³adnikowej terapii doustnej w skojarzeniu z: metformin¹ w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie jedynie metforminy nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli
glikemii; pochodn¹ sulfonylomocznika w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne
oraz stosowanie jedynie maksymalnej tolerowanej dawki pochodnej sulfonylomocznika nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii oraz w przypadku, gdy stosowanie metforminy jest niew³aœciwe z powodu przeciwwskazañ lub nietolerancji;
agonist¹ receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów typu gamma
(PPARg) (tj. tiazolidynedionem), jeœli zastosowanie agonisty receptora PPARg jest
wskazane i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych w po³¹czeniu z agonist¹ receptora PPARg w monoterapii nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii; w trójsk³adnikowej terapii doustnej w skojarzeniu z: pochodn¹ sulfonylomocznika i
metformin¹ w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie tych produktów leczniczych nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii; agonist¹ receptora PPARg i metformin¹, kiedy zastosowanie agonisty receptora PPARg jest
wskazane i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych w po³¹czeniu z tymi produktami leczniczymi nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii. Produkt jest tak¿e
wskazany do stosowania jako lek uzupe³niaj¹cy w stosunku do insuliny (z metformin¹ lub bez), kiedy dieta i æwiczenia fizyczne w po³¹czeniu ze sta³¹ dawk¹ insuliny nie
zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli glikemii.
Stada Arzneimittel
100% 24,75
30%(1) 10,18
100% 47,29
Sitagliptin SUN: tabl. powl. 100 mg - 28 szt. NOWOŒÆ Rx
30%(1) 18,16
Sitagliptin (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metformin¹: cukrzyca typu 2 u
pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w
monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c 7%
(przez co najmniej 3 miesi¹ce)
W: Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych z cukrzyc¹ typu 2 w celu
poprawy kontroli glikemii: w monoterapii: u pacjentów nieodpowiednio kontrolowanych wy³¹cznie diet¹ i æwiczeniami fizycznymi, u których stosowanie metforminy
jest niew³aœciwe z powodu przeciwwskazañ lub nietolerancji; w dwusk³adnikowej terapii doustnej w skojarzeniu z: metformin¹ w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie jedynie metforminy nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli
glikemii; pochodn¹ sulfonylomocznika w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne
oraz stosowanie jedynie maksymalnej tolerowanej dawki pochodnej sulfonylomocznika nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii oraz w przypadku, gdy stosowanie metforminy jest niew³aœciwe z powodu przeciwwskazañ lub nietolerancji;
agonist¹ receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów typu gamma
(PPARg) (tj. tiazolidynedionem), jeœli zastosowanie agonisty receptora PPARg jest
wskazane i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych w po³¹czeniu z agonist¹ receptora PPARg w monoterapii nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii; w trójsk³adnikowej terapii doustnej w skojarzeniu z: pochodn¹ sulfonylomocznika i
metformin¹ w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie tych produktów leczniczych nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii; agonist¹ receptora PPARg i metformin¹, kiedy zastosowanie agonisty receptora PPARg jest
wskazane i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych w po³¹czeniu z tymi produktami leczniczymi nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii. Produkt jest tak¿e
wskazany do stosowania jako lek uzupe³niaj¹cy w stosunku do insuliny (z metformin¹ lub bez), kiedy dieta i æwiczenia fizyczne w po³¹czeniu ze sta³¹ dawk¹ insuliny nie
zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli glikemii.
Sun Pharmaceutical

Sitagliptin SUN: tabl. powl. 50 mg - 28 szt. NOWOŒÆ

Rx

Skudexa®: tabl. powl. 75 mg+ 25 mg - 10 szt. u
Skudexa®: tabl. powl. 75 mg+ 25 mg - 20 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

Tramadol hydrochloride + Dexketoprofen

Menarini International

19,40
33,50

Rx 100%
Rx 100%

Slinda: tabl. powl. 4 mg - 28 szt.
Slinda: tabl. powl. 4 mg - 84 szt.
Drospirenone

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Prep. z³o¿.

Fresenius Kabi

SmofKabiven Low Osmo Peripheral:
- 3 wor. 2500 ml
SmofKabiven Low Osmo Peripheral:
- 4 wor. 1400 ml
SmofKabiven Low Osmo Peripheral:
- 4 wor. 1950 ml
SmofKabiven Low Osmo Peripheral:
- 5 wor. 850 ml

inf. [emulsja] Rx 100%

X

inf. [emulsja] Rx 100%

X

inf. [emulsja] Rx 100%

X

inf. [emulsja] Rx 100%

X

Glucose + Fats + Electrolytes + Amino acids

Sobycombi:
Sobycombi:
Sobycombi:
Sobycombi:

tabl. 5/5 mg - 30 szt. u
tabl. 5/10 mg - 30 szt. u
tabl. 10/5 mg - 30 szt. u
tabl. 10/10 mg - 30 szt. u

Fresenius Kabi

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

Bisoprolol + Amlodipine

18,14
29,09
25,33
36,27
Krka

Sobycor: tabl. powl. 2,5 mg - 30 szt.

Rx 100%

Sobycor: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.

Rx R(1)

100%
S(2)

100%

19,22
7,28
S(2)
bezp³.
100% 36,56
Rx 30%(1) 12,68
Solifenacin Stada: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Solifenacin succinate (1) Zespó³ pêcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy wskazany jest u osób doros³ych w leczeniu objawowym nietrzymania moczu w wyniku nagl¹cego parcia i/lub zwiêkszonej czêstotliwoœci oddawania moczu oraz zwiêkszonego parcia na mocz, jak w przypadku pacjentów z
zespo³em pêcherza nadreaktywnego.
Stada Arzneimittel

Solifenacin Stada: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u

Rx 30%(1)

Solifurin: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u

Rx 100%

X
100% 34,97
Rx 30%(1) 11,09
Solifurin: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
Sodium Chloride BRAUN 0,9%: inf. [roztw.] 9 mg/ml Rx 100% 11,95
S(2)
bezp³.
- 10 but. 100 ml
Solifenacin succinate (1) Zespó³ pêcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 75+
Sodium Chloride BRAUN 0,9%: inf. [roztw.] 9 mg/ml Rx 100% 3,44 W: Leczenie objawowe nagl¹cego nietrzymania moczu i/lub czêstomoczu oraz parcia nagl¹cego, które mog¹ wystêpowaæ u pacjentów z zespo³em pêcherza nadreak- 10 poj. 250 ml
Aflofarm Farmacja Polska
Sodium Chloride BRAUN 0,9%: inf. [roztw.] 9 mg/ml Rx 100% 3,12 tywnego.
- 10 poj. 500 ml
100% 18,14
Sodium Chloride BRAUN 0,9%: inf. [roztw.] 9 mg/ml Rx 100% 3,49 Solinco: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u
Rx 30%(1) 6,20
- 10 but. 500 ml
S(2)
bezp³.
Sodium Chloride BRAUN 0,9%: inf. [roztw.] 9 mg/ml Rx 100%
100% 34,40
X
- 6 but. 1 l
Rx 30%(1) 10,52
Solinco: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
Sodium chloride
B. Braun Melsungen
S(2)
bezp³.
Softacort®: krople do oczu 3,35 mg/ml - 30 minim. u Rx 100% 50,99 Solifenacin succinate (1) Zespó³ pêcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 75+
Hydrocortisone sodium phosphate
Thea Polska W: Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych w leczeniu objawowym nagl¹cego
WMo 100% 30,83 nietrzymania moczu i/lub czêstomoczu oraz parcia nagl¹cego, które mog¹ wystêpoSofteye Blepha: chusteczki okulistyczne - 14 szt.
waæ u pacjentów z zespo³em pêcherza nadreaktywnego.
+pharma Polska
Sodium hyaluronate + Aloe Vera + Tea tree oil
Polpharma
100% 19279,13
Soliris: inf. [konc. do przyg. roztw.] 300 mg
Softeye Blepha Plus: chusteczki okulistyczne
Rx-z (1)
WMo 100% 35,87 - 1 fiol. 30 ml
B
bezp³.
- 14 szt. (+ ogrzewalny kompres)
Sodium hyaluronate + Aloe Vera + Tea tree oil
Polpharma Eculizumab (1) Program lekowy: leczenie atypowego zespo³u hemolityczno-mocznicowego (aHUS), Program lekowy: leczenie nocnej napadowej hemogloWMo 100% 27,84 binurii (PNH)
Softeye Gel: ¿el - 20 poj. 0,4 ml
Xanthan Gum + Hyaluronate sodium
Polpharma W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych i dzieci z: napadow¹
nocn¹ hemoglobinuri¹ (PNH, ang. paroxysmal nocturnal haemoglobinuria). Dowody
WMo 100% 32,29 klinicznych korzyœci wykazano u pacjentów z hemoliz¹ z jednym lub kilkoma objawami
Softeye Lipid: emulsja - 20 poj. 0,3 ml
Soya oil + Phospholipids
Polpharma klinicznymi wskazuj¹cymi na du¿¹ aktywnoœæ choroby, niezale¿nie od wczeœniejszych przetoczeñ lub bez przetoczeñ. Atypowym zespo³em hemolityczno-mocznicoWMo 100% 32,80 wym (aHUS, ang. atypical hemolytic uremic syndrome). Produkt leczniczy jest
Softeye Net: ¿el - 20 poj. 0,4 ml
Hyaluronate sodium + Netilmicin + Aloe Vera + Xanthan Gum Polpharma wskazany w leczeniu doros³ych z: oporn¹ na leczenie uogólnion¹ miasteni¹ rzekomoporaŸn¹ (gMG, ang. generalized myasthenia gravis) u pacjentów z dodatnim wynikRx 100% 120,00 iem badañ na obecnoœæ przeciwcia³ przeciwko receptorowi acetylocholinowemu
Solacutan: ¿el 30 mg/g - 1 op. 26 g
Diclofenac sodium
Sun Farm (AChR, ang. acetylcholine receptor). Chorob¹ ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia krêgowego (NMOSD, ang. neuromyelitis optica spectrum disorder) u
Rx 100% 44,50 pacjentów z dodatnim wynikiem badania na obecnoœæ przeciwcia³ przeciw akwaporySolcidiol: kaps. miêkkie 0,266 mg - 5 szt.
Calcifediol
Biofarm nie 4 (AQP4, ang. aquaporin-4) w przypadku rzutowego przebiegu choroby.
Alexion Europe SAS

Solcogyn: roztw. do stos. na szyjkê macicy
(537 mg+ 20,4 mg+ 58,6 mg+ 6 mg)/ml - 2 fiol. 0,5 ml

X Colecalciferol

Exeltis Poland Sp. z o.o.

SmofKabiven extra Nitrogen: inf. [emulsja]
- 4 wor.1518 ml
SmofKabiven extra Nitrogen: inf. [emulsja]
- 4 wor.1012 ml
SmofKabiven extra Nitrogen: inf. [emulsja]
- 4 wor. 2025 ml

13,05
4,36
S(2)
bezp³.
100% 13,05
Rx R(1)
Sobycor: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
4,36
S(2)
bezp³.
100% 24,75
Rx R(1)
Sobycor: tabl. powl. 10 mg - 60 szt.
7,37
S(2)
bezp³.
Bisoprolol fumarate (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Leczenie choroby
niedokrwiennej serca (d³awicy piersiowej). Leczenie przewlek³ej stabilnej niewydolnoœci serca z os³abieniem czynnoœci skurczowej lewej komory w skojarzeniu z inhibitorami ACE, lekami moczopêdnymi i ewentualnie glikozydami naparstnicy. WP:
Krka
Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powy¿ej 6 r¿. (2) Pacjenci 75+

Rx R(1)

Rx 100% 123,44 Solu-Medrol: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 40 mg
Rx 100% 11,83
Zinc nitrate hexahydrate + Acetic acid + Nitric acid + Oxalic acid dihy - - 1 fiol. prosz. (+ rozp.)
drate
Mylan Healthcare Solu-Medrol: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Rx 100% 19,40
Rx 100% 25,21 125 mg - 1 fiol. prosz. (+ rozp.)
Solcoseryl: ¿el do oczu 8,3 mg/g - 1 tuba 5 g
Protein-free dialysate of calf blood
Meda Pharma Solu-Medrol: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Rx 100% 37,02
250 mg - 1 fiol. prosz. (+ rozp.)
Rx 100% 169,67
Solcoseryl: inj. [roztw.] 42,5 mg/ml - 25 amp. 2 ml
100% 43,25
Solu-Medrol:
inj.
[prosz.+
rozp.
do
przyg.
roztw.]
Rx (1)
Protein-free dialysate of calf blood
Meda Pharma
500 mg - 1 fiol.+ rozp. 8 ml
R
13,89
Rx 100% 27,67
Solderol: tabl. powl. 7000 j.m. - 8 szt.
Solu-Medrol: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Rx 100%
X
Rx 100%
Solderol: tabl. powl. 7000 j.m. - 12 szt.
X 1000 mg - 1 fiol.+ rozp. 16 ml
Rx 100%
Solderol: tabl. powl. 7000 j.m. - 32 szt.
X Methylprednisolone (1) Zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego
Rx 100% 29,00 W: Glikokortykosteroidy powinny byæ stosowane tylko objawowo, z wyj¹tkiem przySolderol: tabl. powl. 30000 j.m. - 2 szt.
padków zaburzeñ endokrynologicznych, kiedy s¹ stosowane w leczeniu substytucyRx 100% 50,90 jnym. Zaburzenia endokrynologiczne: pierwotna lub wtórna niedoczynnoœæ kory
38,65 Solderol: tabl. powl. 30000 j.m. - 8 szt.

100% 13042,13
Rx-z (1)
B
bezp³.
13042,13
tSkyrizi: inj. [roztw.] 150 mg/ml - 1 wstrzyk. 1 ml Rx-z 100%
(1)
NOWOŒÆ
B
bezp³.
Risankizumab (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej
W: £uszczyca plackowata. Produkt jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej ³uszczycy plackowatej u osób doros³ych, które kwalifikuj¹ siê do leczenia ogólnego. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt w monoterapii lub w skojarzeniu z
metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu czynnego ³uszczycowego zapalenia stawów u osób doros³ych, u których odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARDs) jest niewystarczaj¹ca lub które nie
toleruj¹ takiego leczenia.
AbbVie Deutschland

tSkyrizi: inj. [roztw.] 75 mg/0,83 ml
- 2 amp.-strzyk. 0,83 ml + 2 gaziki

100%

Sobycor: tabl. powl. 5 mg - 60 szt.

7,01
6,73
3,99
bezp³.

LEK-AM nadnerczy (w okreœlonych okolicznoœciach, w skojarzeniu z mineralokortykosteroidami); ostra niedoczynnoœæ kory nadnerczy (mo¿e byæ konieczne podawanie w sko100% 31,13 jarzeniu z mineralokortykosteroidami); leczenie stanu wstrz¹su: wywo³anego
R(1)
6,44 niewydolnoœci¹ kory nadnerczy, albo wstrz¹su nieodpowiadaj¹cego na konwencjo100% 59,25 nalne leczenie, w razie potwierdzenia lub podejrzenia niewydolnoœci kory nadnerczy
(w przypadkach kiedy niewskazane jest podanie mineralokortykosteroidów); przed
Rx (1)
Solian®: tabl. 200 mg - 30 szt. u
R
6,68 zabiegami chirurgicznymi oraz w przypadku ciê¿kiej choroby lub urazu, u pacjentów
100% 113,09 ze zdiagnozowan¹ niewydolnoœci¹ kory nadnerczy lub zmniejszonym poziomem
Rx (1)
Solian®: tabl. 400 mg - 30 szt. u
hormonów nadnerczy; wrodzony przerost nadnerczy; nieropne zapalenie tarczycy;
R
4,75 hiperkalcemia w przebiegu choroby nowotworowej. Choroby reumatyczne. LeczenAmisulpride (1) Schizofrenia
ie wspomagaj¹ce do krótkotrwa³ego stosowania w czasie epizodu zaostrzenia lub
W: Amisulpryd stosowany jest w leczeniu ostrej i przewlek³ej schizofrenii z objawami pogorszenia stanu zdrowia w przebiegu: pourazowej choroby zwyrodnieniowej stapozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia myœlenia) i/lub objawami ne- wów; zapalenia b³ony maziowej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów; reugatywnymi (takimi jak: stêpienie uczuæ, wycofanie emocjonalne i spo³eczne), w tym matoidalnego zapalenia stawów (RZS), w tym w m³odzieñczego RZS; ostrego i
tak¿e u chorych z przewag¹ objawów negatywnych.
Sanofi-Aventis France podostrego zapalenia kaletki maziowej; zapalenia nadk³ykcia; ostrego nieswoistego
zapalenia pochewki œciêgna; ostrego dnawego zapalenia stawów; ³uszczycowego
100% 108,67 zapalenia stawów; zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa. Uk³adowe cho®
Rx (1)
Solian - (IR): tabl. 400 mg - 30 szt. u
R
3,20 roby tkanki ³¹cznej. W okresie zaostrzenia lub jako leczenie podtrzymuj¹ce w przebiegu: tocznia rumieniowatego uk³adowego (i zapalenia nerek w przebiegu tocznia);
100% 108,55 ostrego reumatycznego zapalenia miêœnia sercowego; uk³adowego zapalenia wieRx (1)
Solian® - (IR): tabl. powl. 400 mg - 30 szt. u
R
3,20 lomiêœniowego i zapalenia skórno-miêœniowego; guzkowego zapalenia têtnic; zespo³u Goodpasture’a. Choroby dermatologiczne: pêcherzyca; ciê¿ka odmiana
Amisulpride (1) Schizofrenia
W: Amisulpryd stosowany jest w leczeniu ostrej i przewlek³ej schizofrenii z objawami rumieni¹ wielopostaciowego (zespó³ Stevens-Johnson’a); z³uszczaj¹ce zapalenie
pozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia myœlenia) i/lub objawami ne- skóry; ciê¿ka postaæ ³uszczycy; pêcherzowe opryszczkowate zapalenie skóry; ciê¿gatywnymi (takimi jak: stêpienie uczuæ, wycofanie emocjonalne i spo³eczne), w tym ka postaæ ³ojotokowego zapalenia skóry; ziarniniak grzybiasty. Choroby alergiczne.
Leczenie ciê¿kich chorób alergicznych, w przypadku, kiedy inne metody leczenia s¹
Inpharm
tak¿e u chorych z przewag¹ objawów negatywnych.
nieskuteczne: astma oskrzelowa; wyprysk kontaktowy (kontaktowe zapalenie skóry); atopowe zapalenie skóry; choroba posurowicza; sezonowy lub ca³oroczny aler100%
108,55
Rx (1)
Solian® - (IR): tabl. powl. 400 mg - 30 szt.
giczny nie¿yt nosa; reakcja nadwra¿liwoœci na leki; reakcje pokrzywkowe po
R
3,20 transfuzji; ostry niezapalny obrzêk krtani (lekiem pierwszego wyboru jest epinefryAmisulpride (1) Schizofrenia
na). Choroby oczu. Ciê¿kie ostre i przewlek³e procesy alergiczne i zapalne obejmuW: Amisulpryd stosowany jest w leczeniu ostrej i przewlek³ej schizofrenii z objawami j¹ce oko i jego przydatki, takie jak: pó³pasiec oczny; zapalenie têczówki, zapalenie
pozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia myœlenia) i/lub objawami ne- têczówki i cia³a rzêskowego; zapalenie naczyniówki i siatkówki; rozlane zapalenie
gatywnymi (takimi jak: stêpienie uczuæ, wycofanie emocjonalne i spo³eczne), w tym b³ony naczyniowej tylnego odcinka oka i zapalenie naczyniówki; zapalenie nerwu
tak¿e u chorych z przewag¹ objawów negatywnych.
Delfarma wzrokowego; wspó³czulne zapalenie b³ony naczyniowej; zapalenie w obrêbie odcinka przedniego oka; alergiczne zapalenie spojówek; alergiczne brze¿ne owrzodzenia rogówki; zapalenie rogówki. Choroby przewodu pokarmowego. Jako leczenie
uk³adowe w zaostrzeniu przebiegu: wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego; choro-

Solian®: tabl. 100 mg - 30 szt. u

Rx

LEKsykon - Receptariusz

by Leœniowskiego-Crohn’a. Choroby uk³adu oddechowego: objawowa sarkoidoza;
beryloza; piorunuj¹ca lub rozsiana gruŸlica p³uc, jednoczeœnie z odpowiednim leczeniem chemioterapeutykiem przeciwgruŸliczym; zespó³ Loefflera niepoddaj¹cy
siê leczeniu innymi œrodkami; zach³ystowe zapalenie p³uc; umiarkowane lub ciê¿kie
zapalenie p³uc wywo³ane przez Pneumocystis carinii u pacjentów z AIDS (jako leczenie wspomagaj¹ce, gdy jest podane w ci¹gu pierwszych 72 h od wstêpnego leczenia skierowanego przeciwko Pneumocystis). Choroby hematologiczne: nabyta
(autoimmunologiczna) niedokrwistoœæ hemolityczna; idiopatyczna plamica ma³o
p³ytkowa u doros³ych (wy³¹cznie podawanie do¿ylnie; przeciwwskazane jest podawanie domiêœniowo); wtórna ma³op³ytkowoœæ u doros³ych; niedobór erytroblastów w
szpiku; wrodzona niedokrwistoœæ hipoplastyczna. Choroby nowotworowe. Leczenie
paliatywne: bia³aczki i ch³oniaki u doros³ych; ostra bia³aczka u dzieci; poprawa jakoœci ¿ycia pacjentów z nowotworami w stadium terminalnym. Obrzêki. W celu wywo³ania diurezy albo remisji proteinurii w zespole nerczycowym bez mocznicy. Uk³ad
nerwowy: obrzêk mózgu zwi¹zany z obecnoœci¹ guza - pierwotnym lub przerzutowym i/lub zwi¹zanym z leczeniem chirurgicznym lub radioterapi¹; zaostrzenie w
przebiegu stwardnienia rozsianego; ostre urazy rdzenia krêgowego. Leczenie nale¿y rozpocz¹æ w ci¹gu 8 h od urazu. Inne wskazania: gruŸlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych z blokiem podpajêczynówkowym lub w sytuacji zagro¿enia
blokiem podpajêczynówkowym wraz z odpowiedni¹ terapi¹ przeciwgruŸlicz¹; w³oœnica z zajêciem uk³adu nerwowego lub miêœnia sercowego; przeszczepianie narz¹dów; zapobieganie nudnoœciom i wymiotom zwi¹zanym z chemioterapi¹
nowotworu.
Pfizer

Somat
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Rx
Rx
Rx
Rx

14,00
19,00
27,00
39,00

z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których nie powiod³a siê wcze- Sortis® 10: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
œniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2 lub zostali uznani za niekwalifiSortis® 20: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
Pharmascience International Limited
kuj¹cych siê do takiej terapii.
100% 3175,20
B(1)
bezp³.
Sorafenib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
raka w¹trobokomórkowego
W: Rak w¹trobowokomórkowy. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu raka
w¹trobowokomórkowego. Rak nerkowokomórkowy. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu chorych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których
nie powiod³a siê wczeœniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2 lub zostali
uznani za niekwalifikuj¹cych siê do takiej terapii.
Sandoz GmbH

Sorafenib Sandoz: tabl. powl. 200 mg - 112 szt.

Rx-z

Sortis® 40: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
Sortis® 80: tabl. powl. 80 mg - 30 szt.
Atorvastatin

100%
100%
100%
100%

Upjohn EESV

Rx 100%

Sotahexal 40: tabl. 40 mg - 20 szt. u

3,19
100%
7,62
Rx 30%(1) 4,50
Sotahexal 80: tabl. 80 mg - 20 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 13,75
(1)
Rx 30%
Sotahexal 160: tabl. 160 mg - 20 szt. u
7,50
100% 2063,88
Rx-z (1)
Sorafenib Stada: tabl. powl. 200 mg - 112 szt.
S(2)
bezp³.
B
bezp³.
Sotalol hydrochloride (1) W: Nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu serSarilumab (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu po- ca, zw³aszcza pod postaci¹ czêstoskurczu komorowego. (2) Pacjenci 75+
karmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
Sandoz GmbH
raka w¹trobokomórkowego
Rx 100%
X
W: Rak w¹trobowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu raka w¹trobowo- Sotalol Aurovitas: tabl. 40 mg - 60 szt. u
komórkowego. Rak nerkowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu chorych Sotalol hydrochloride
Aurovitas
z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których nie powiod³a siê wczeRx-z 100%
X
100% 2810,50 œniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2 lub zostali uznani za niekwalifi- tSovaldi: tabl. powl. 400 mg - 28 szt. ±
Somatuline Autogel: inj. [roztw.] 60 mg
Rx (1)
Stada Arzneimittel Sofosbuvir
Gilead Sciences Poland
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
B
bezp³. kuj¹cych siê do takiej terapii.
100% 3171,80
100% 19,48
100% 3735,72
Rx-z (1)
Sorafenib Zentiva: tabl. powl. 200 mg - 112 szt.
B
Rx 30%(1) 10,17
bezp³. Spamilan®: tabl. 5 mg - 60 szt. u
B(2)
7,12
Somatuline Autogel: inj. [roztw.] 90 mg
S(2)
Rx B(1) bezp³. Sorafenib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pobezp³.
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
karmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
100% 33,99
R(3)
10,32 raka w¹trobokomórkowego
(1)
(4)
Rx 30% 15,37
R
10,32 W: Produkt jest wskazany w leczeniu raka w¹trobowokomórkowego. Produkt jest Spamilan®: tabl. 10 mg - 60 szt. u
S(2)
100% 4669,37 wskazany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym,
bezp³.
u których nie powiod³a siê wczeœniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2
B(2)
bezp³. lub zostali uznani za niekwalifikuj¹cych siê do takiej terapii.
Zentiva Buspirone hydrochloride (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
(2) Pacjenci 75+
Somatuline Autogel: inj. [roztw.] 120 mg
Rx B(1) bezp³. Sorbact® gel: opatrunek ¿elowy adsorbuj¹cy bakterie
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
WMo 100%
X W: Produkt wskazany jest w krótkotrwa³ym leczeniu zaburzeñ lêkowych i ³agodzeR(3)
niu objawów lêku z towarzysz¹c¹ depresj¹ lub bez depresji.
Egis
4,27 7,5x15 cm - 1 szt.
R(4)
4,27 Sorbact® gel: opatrunek ¿elowy adsorbuj¹cy bakterie WMo 100%
100% 26,60
10,91
7,5x7,5
cm
1
szt.
Lanreotide (1) Chemioterapia ICD-10: C.37.a.; C.37.b. (2) Leczenie guzów neuRx 30%(1) 7,98
Spamilan® - (IR): tabl. 10 mg - 60 szt. u
roendokrynnych ¿o³¹dkowo-jelitowo-trzustkowych GEP-NET G1 i czêœci G2 (index Emplastri microfibricum cellulosae
Symphar
S(2)
bezp³.
Ki67 do maksymalnie 10%) œrodkowej czêœci prajelita, trzustki, po wykluczeniu
®
ognisk pierwotnych w koñcowej czêœci prajelita, u doros³ych pacjentów z nieopera- Sorbact opatrunek adsorpcyjny: opatrunek
WMo 100% 10,49 Buspirone hydrochloride (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
cyjnymi guzami miejscowo zaawansowanymi lub z przerzutami (3) Leczenie obja- absorpcyjny 7x9 cm - 1 szt.
(2) Pacjenci 75+
wów hipersekrecji wystêpuj¹cych w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych Sorbact® opatrunek adsorpcyjny: opatrunek
W: Produkt wskazany jest w krótkotrwa³ym leczeniu zaburzeñ lêkowych i ³agodzeWMo 100%
X niu objawów lêku z towarzysz¹c¹ depresj¹ lub bez depresji.
(4) Akromegalia WP: Hiperinsulinizm spowodowany inn¹ przyczyn¹ ni¿ okreœlona w adsorbcyjny wi¹¿¹cy bakterie 10x10 cm - 1 szt.
Delfarma
ChPL
®
100% 26,57
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w d³ugotrwa³ym leczeniu chorych na akrome- Sorbact opatrunek adsorpcyjny: opatrunek
WMo 100%
X
galiê, gdy stê¿enie kr¹¿¹cego hormonu wzrostu (GH) i/lub insulinopodobnego czyn- adsorbcyjny wi¹¿¹cy bakterie 10x20 cm - 1 szt.
Rx 30%(1) 7,97
Spamilan® - (IR): tabl. 10 mg - 60 szt. u
nika wzrostu (IGF-1) pozostaj¹ nieprawid³owe po operacji i/lub radioterapii oraz u Emplastri microfibricum cellulosae
Symphar
S(2)
bezp³.
pacjentów, u których nie jest mo¿liwe przeprowadzenie operacji chirurgicznej i/lub
®
zastosowanie radioterapii. Celem postêpowania terapeutycznego w akromegalii Sorbact opatrunek piankowy: opatrunek piankowy WMo 100%
X Buspirone hydrochloride (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
(2) Pacjenci 75+
jest obni¿enie stê¿eñ GH i IGF-1, i o ile jest to mo¿liwe, doprowadzenie ich do warto- 15x15 cm - 1 szt.
W: Produkt wskazany jest w krótkotrwa³ym leczeniu zaburzeñ lêkowych i ³agodzeœci prawid³owych; w leczeniu objawów zwi¹zanych z akromegali¹;. w leczeniu gu- Sorbact® opatrunek piankowy: opatrunek piankowy
WMo 100% 19,87 niu objawów lêku z towarzysz¹c¹ depresj¹ lub bez depresji.
Inpharm
zów neuroendokrynnych ¿o³¹dkowo-jelitowo-trzustkowych (GEP-NET) G1 i czêœci wi¹¿¹cy bakterie 10x10 cm - 1 szt.
guzów G2 (indeks Ki67 do maks. 10%) œrodkowej czêœci prajelita, trzustki lub nie® - (IR): tabl. 10 mg - 60 szt. u
Rx
® opatrunek piankowy: opatrunek piankowy
100%
Spamilan
X
Sorbact
znanego pochodzenia, po wykluczeniu ognisk pierwotnych w koñcowej czêœci praWMo 100% 21,56 Buspirone hydrochloride
Pretium Farm
jelita, u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnymi guzami miejscowo wi¹¿¹cy bakterie 15x15 cm - 1 szt.
zaawansowanymi lub z przerzutami; w leczeniu objawów zwi¹zanych z guzami neu- Emplastri microfibricum cellulosae
Symphar Spasmalgon: inj. [roztw.] (500 mg+ 2 mg+ 0,02 mg)/ml
Rx 100% 34,50
roendokrynnymi.
Ipsen Poland
- 10 amp. 5 ml
Sorbact® taœma z gazy: taœma z gazy wi¹¿¹ca
WMo
100%
X Fenpiverinum bromide + Metamizole sodium + Pitofenone
Somatuline PR: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]
Sopharma
Rx 100%
X bakterie 2x50 cm - 1 szt.
30 mg - 1 fiol. s. subs. (+ zest.)
Sorbact® taœma z gazy: taœma z gazy wi¹¿¹ca
Rx 100% 33,79
WMo 100%
X Spasmolina: kaps. twarde 60 mg - 20 szt.
Lanreotide
Ipsen Poland bakterie 5x200 cm - 1 szt.
Alverine
Synteza
Symphar
Somavert: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 10 mg Rx-z 100% 7938,00 Emplastri microfibricum cellulosae
Rx 100% 77,49
tSpedra:
tabl.
50
mg
4
szt.
u
(1)
- 30 amp.-strzyk.
B
bezp³.
100%
3,86
Rx 100% 88,99
tSpedra: tabl. 100 mg - 4 szt. u
Somavert: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 15 mg Rx-z 100% 11907,00 Sorbalgon: opatrunek leczniczy 5x5 cm - 1 szt.
WM 30%(1) 2,24
Rx 100% 127,49
tSpedra: tabl. 200 mg - 4 szt. u
- 30 amp.-strzyk.
B(1)
bezp³.
B(2)
1,54 Avanafil
Menarini International
100%
15876,00
Somavert: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 20 mg Rx-z
100% 10,45
Spersallerg®: krople do oczu (0,5 mg+ 0,4 mg)/ml
- 30 amp.-strzyk.
Rx 100% 18,07
B(1)
bezp³. Sorbalgon: opatrunek leczniczy 10x10 cm - 1 szt.
WM 30%(1) 3,97 - 1 but. 10 ml (z zakraplaczem)
(2)
Somavert: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 25 mg Rx-z 100% 19845,00
B
1,19 Tetryzoline + Antazoline hydrochloride
Laboratoires Thea
- 30 amp.-strzyk.
B(1)
bezp³.
100% 19,85 tSpikevax: inj. [dyspersja] - 1 fiol. 5 ml (10 dawek)
Rx 100%
X
Pegvisomant (1) Program lekowy: leczenie akromegalii pasyreotydem
WM 30%(1) 6,89 COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside-modified)
Sorbalgon: opatrunek leczniczy 10x20 cm - 1 szt.
Moderna
W: Leczenie doros³ych pacjentów z akromegali¹, u których reakcja na leczenie ope(2)
B
1,33 tSpikevax bivalent Original/Omicron BA.1: inj.
racyjne i/lub radioterapiê by³a niewystarczaj¹ca, i u których odpowiednie leczenie
Rx 100%
X
analogami somatostatyny nie powodowa³o normalizacji stê¿enia IGF-I lub nie toler- Emplastri alginatosa et hydrofibrica (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epider- [dyspresja] (50/50 µg)/dawkê - 10 fiol. 2,5 ml (5 dawek)
owali oni takiej terapii.
Pfizer molysis bullosa
tSpikevax bivalent Original/Omicron BA.1: inj. Rx 100%
W: Przewlek³e i ostre rany (owrzodzenia ¿ylakowate podudzi, odle¿yny).
X
Rx 100% 48,00
Soolantra: krem 10 mg/g - 1 tuba 15 g
Paul Hartmann

Soolantra: krem 10 mg/g - 1 tuba 30 g

Rx 100%

Ivermectin

Soprobec: aerozol inhal. [roztw.] 100 µg/dawkê
- 1 inhal. (200 dawek) u
Soprobec: aerozol inhal. [roztw.] 200 µg/dawkê
- 1 inhal. (200 dawek) u

X Sorbifer Durules: tabl. o przed³. uwalnianiu
Galderma

Rx 100%
Rx 100%

Beclometasone dipropionate

28,45
36,12
Glenmark

100% 2222,64
B(1)
bezp³.
Sorafenib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
raka w¹trobokomórkowego
W: Rak w¹trobowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu raka w¹trobowokomórkowego. Rak nerkowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu chorych
z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których nie powiod³a siê wczeœniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2 lub zostali uznani za niekwalifikuj¹cych siê do takiej terapii.
G.L. Pharma GmbH

Sorafenib G.L.: tabl. powl. 200 mg - 112 szt.

Rx-z

100% 2097,90
B(1)
bezp³.
Sorafenib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
raka w¹trobokomórkowego
W: Rak w¹trobowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu raka w¹trobowokomórkowego. Rak nerkowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu chorych

Sorafenib Pharmascience: tabl. powl. 200 mg
- 112 szt.

Rx-z

Rx 100%

[dyspresja] (50/50 µg)/dawkê - 10 fiol. 5 ml (10 dawek)
COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside-modified)

Moderna

25,50

100% 341334,00
Ferrous sulphate + Ascorbic acid
Egis
B(1)
bezp³.
100% 17,86 Nusinersen (1) Program lekowy: leczenie rdzeniowego zaniku miêœni
Rx 30%(1) 5,92 W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia rdzeniowego zaniku miêœni 5q.
Soreca: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u
Biogen
S(2)
bezp³.
100% 177,10
100% 33,84 Spiolto Respimat: roztw. do inhal. 2,5/2,5 µg/dawkê
Rx 30%(1) 55,63
Rx 30%(1) 10,15 - 1 wk³. (30 dawek + inhal.) u
Soreca: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
S(2)
bezp³.
100% 171,28
Solifenacin succinate (1) Zespó³ pêcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 75+
Spiolto Respimat: roztw. do inhal. 2,5/2,5 µg/dawkê Rx 30%(1) 51,38
W: Leczenie objawowe nagl¹cego nietrzymania moczu i/lub czêstomoczu oraz par- - 1 wk³. uzup. (30 dawek) u
cia nagl¹cego, które mog¹ wystêpowaæ u pacjentów z zespo³em pêcherza nadreakS(2)
bezp³.
RECORDATI
tywnego.
Tiotropium + Olodaterol (1) Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc – leczenie
100% 36,68 podtrzymuj¹ce u pacjentów powy¿ej 18 roku ¿ycia (2) Pacjenci 75+
WM
Sorelex: opatrunek leczniczy 10x10 cm - 1 szt.
W: Produkt jest wskazany jako lek rozszerzaj¹cy oskrzela w leczeniu podtrzymu30%(1) 17,37 j¹cym w celu z³agodzenia objawów u doros³ych pacjentów z POChP.
Boehringer Ingelheim
Emplastri collagenosa (1) Przewlek³e owrzodzenia
ConvaTec

100 mg+ 60 mg - 50 szt.

Sorel® Plus: maœæ 50 µg/g - 1 tuba 30 g
Calcipotriol

Sortis® 10 - (IR): tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
Sortis® 20 - (IR): tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
Atorvastatin

tSpinraza: inj. [roztw.] 12 mg - 1 fiol. 5 ml

Rx 100%

38,80

Sandoz Polska

Rx 100%
Rx 100%

Spiriva Respimat®: roztw. do inhal. 2,5 µg/dawkê
- 1 wk³. (30 dawek + inhal. Respimat) u

Rx-z

100% 120,71

Rx 30%(1) 48,92

S(2)
bezp³.
18,50
23,70 Tiotropium (1) Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc – leczenie podtrzymuj¹ce
(2) Pacjenci 75+
Inpharm W: POChP. Tiotropium jest wskazany jako lek rozszerzaj¹cy oskrzela w leczeniu
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Spiri

stabilnej d³awicy piersiowej, d³awicy Prinzmetala, d³awicy po zawale miêœnia sercoStaloral 300 Mieszanki wyci¹gów alergenowych:
wego bez niewydolnoœci serca, gdy nie jest wskazane stosowanie leków b-adrenoliroztw. podjêzykowy
Rx 100% 300,00 tycznych, w leczeniu zaburzeñ rytmu serca, takich jak: napadowy czêstoskurcz nad[mieszanki wyci¹gów alergenowych 688-5 traw100%]
komorowy, migotanie lub trzepotanie przedsionków z szybkim przewodzeniem
- 2 fiol. 10 ml zestaw do lecz. podtrzymuj¹cego
przedsionkowo-komorowym (z wyj¹tkiem zespo³u Wolffa-Parkinsona-White’a
Staloral 300 Mieszanki wyci¹gów alergenowych:
[WPW] lub zespo³u Lowna-Ganonga-Levine’a [LGL]). (2) Pacjenci 75+ Polpharma
100% 114,47 roztw. podjêzykowy
Rx 100% 300,00 Stayveer: tabl. powl. 125 mg - 56 szt. u
Rx-z 100%
X
30%(1) 42,68 [mieszanki wyci¹gów alergenowych 688-5 traw100%]
Rx (2)
Bosentan
Janssen-Cilag
R
15,11 - 3 fiol. 10 ml zestaw do lecz. podstawowego

podtrzymuj¹cym w celu z³agodzenia objawów u pacjentów z przewlek³¹ obturacyjn¹
chorob¹ p³uc (POChP). Astma. Produkt leczniczy jest wskazany jako dodatkowy lek
rozszerzaj¹cy oskrzela w leczeniu podtrzymuj¹cym u pacjentów w wieku 6 lat i starszych z ciê¿k¹ astm¹, u których wyst¹pi³o jedno lub wiêcej ciê¿kich zaostrzeñ astmy
w poprzedzaj¹cym roku.
Boehringer Ingelheim

Spiriva®: prosz. do inhal. [kaps. twarde] 18 µg/dawkê
- 30 szt. u

S(3)
bezp³.
100% 114,47
Spiriva®: prosz. do inhal. [kaps. twarde] 18 µg/dawkê Rx 30%(1) 42,68
- 30 szt. (+ inhal. HandiHaler) u
R(2)
15,11
S(3)
bezp³.
Tiotropium (1) W: Tiotropium jest wskazany jako lek rozszerzaj¹cy oskrzela w leczeniu podtrzymuj¹cym w celu z³agodzenia objawów u pacjentów z przewlek³¹ obturacyjn¹ chorob¹ p³uc (POChP). (2) Ciê¿ka postaæ POChP z udokumentowanym
badaniem spirometrycznym z wartoœci¹ wskaŸnika FEV1 <50% oraz ujemn¹ prób¹
rozkurczow¹ (3) Pacjenci 75+
Boehringer Ingelheim
100%
5,97
Rx 30%(1) 3,49
Spironol®: tabl. 25 mg - 20 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 23,74
(1)
Rx 30% 11,36
Spironol®: tabl. 25 mg - 100 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 11,48
Rx 30%(1) 4,05
Spironol®: tabl. powl. 50 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 21,80
(1)
®
Rx 30%
Spironol : tabl. powl. 50 mg - 60 szt. u
6,94
S(2)
bezp³.
100% 14,13
Rx 30%(1) 4,24
Spironol® 100: tabl. powl. 100 mg - 20 szt. u
S(2)
bezp³.
Spironolactone (1) W: Zastoinowa niewydolnoœæ serca. Marskoœæ w¹troby z wodobrzuszem i obrzêkiem. Wodobrzusze w przebiegu nowotworu z³oœliwego. Zespó³
nerczycowy. Diagnostyka i leczenie pierwotnego hiperaldosteronizmu. Leczenie nadciœnienia têtniczego, jako lek dodatkowy u pacjentów niereaguj¹cych dostatecznie
na inne leki przeciwnadciœnieniowe. Leczenie dzieci nale¿y prowadziæ wy³¹cznie
pod nadzorem lekarza pediatry. Dane dotycz¹ce stosowania u dzieci i m³odzie¿y s¹
ograniczone. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18
r¿.; pozawa³owa dysfunkcja skurczowa lewej komory (2) Pacjenci 75+ Gedeon Richter

tSpravato®: aerozol do nosa [roztw.] 28 mg
- 1 dozownik (2 rozpylenia) ±
Esketamine hydrochloride

Staloral 300 Wyci¹gi alergenowe pochodzenia
roœlinnego (py³ki roœlin): roztw. podjêzykowy
[alergeny py³ków roœlin 605-Bylica100%]
- 2 fiol. 10 ml zestaw do lecz. podtrzymuj¹cego
Staloral 300 Wyci¹gi alergenowe pochodzenia
roœlinnego (py³ki roœlin): roztw. podjêzykowy
[alergeny py³ków roœlin 605-Bylica100%]
- 3 fiol. 10 ml zestaw do lecz. podstawowego
Staloral 300 Wyci¹gi alergenowe pochodzenia
roœlinnego (py³ki roœlin): roztw. podjêzykowy
[alergeny py³ków roœlin 615-Brzoza100%]
- 2 fiol. 10 ml zestaw do lecz. podtrzymuj¹cego
Staloral 300 Wyci¹gi alergenowe pochodzenia
roœlinnego (py³ki roœlin): roztw. podjêzykowy
[alergeny py³ków roœlin 615-Brzoza100%]
- 3 fiol. 10 ml zestaw do lecz. podstawowego

Rx-z

100% 102,56
Srivasso: prosz. do inhal. [kaps. twarde] 18 µg/dawkê Rx 30%(1) 30,77
- 30 szt.
R(2)
3,20
S(3)
bezp³.
100% 102,56
Srivasso: prosz. do inhal. [kaps. twarde] 18 µg/dawkê Rx 30%(1) 30,77
- 30 szt. (+ inhal. HandiHaler)
R(2)
3,20
S(3)
bezp³.
Tiotropium (1) W: Tiotropium jest wskazany jako lek rozszerzaj¹cy oskrzela w leczeniu podtrzymuj¹cym w celu z³agodzenia objawów u pacjentów z przewlek³¹ obturacyjn¹ chorob¹ p³uc (POChP). (2) Ciê¿ka postaæ POChP z udokumentowanym
badaniem spirometrycznym z wartoœci¹ wskaŸnika FEV1 <50% oraz ujemn¹ prób¹
rozkurczow¹ (3) Pacjenci 75+
Boehringer Ingelheim

Stallergenes

Rx 100% 300,00

Rx 100% 300,00

Rx

Allergen extracts

Rx

Rx

Allergen extracts

Rx

Rx

Allergen extracts

Stamaril: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]
0,5 ml (1 daw.) - 1 amp.-strzyk.
Yellow fever vaccine

Starazolin® Alergia: krople do oczu [roztw.] 1 mg/ml
- 1 but. 5 ml u
Olopatadine

Starazolin® Free: krople do oczu [roztw.] 0,5 mg/ml
- 1 but. 10 ml u

Rx

Sanofi Pasteur

17,21

Polfa Warszawa

OTC 100%

8,10
2,99

Ertugliflozin

Merck Sharp & Dohme

Rx 100% 179,99
Rx 100% 269,99

Ertugliflozin + Sitagliptin

Merck Sharp & Dohme

OTC 100%

Stepcil: tabl. 100 mg - 56 szt. u
Stepcil: tabl. 100 mg - 112 szt. u

Rx-z

Rx 100%
Rx 100%

51,94
96,74

Cilostazol
Aflofarm Farmacja Polska
33,90 Sterovag: globulki dopochwowe 300 mg+ 10 mg+ 50
Rx 100%
9,54

Polfa Warszawa

Tetryzoline hydrochloride

Starazolin® HydroBalance PPH: krople do oczu
[roztw.] 1 mg/ml - 2 op. 5 ml
Starazolin® HydroBalance PPH: krople do oczu
[roztw.] 1 mg/ml - 3 op. 5 ml

100%
30%(1)

100% 19983,60
B(1)
bezp³.
Ustekinumab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego
(WZJG),
Program
lekowy:
leczenie
choroby
Leœniowskiego-Crohna
100% 300,00
(chLC)
W: Choroba Crohna. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do
ciê¿kiej czynnej choroby Crohna u osób doros³ych, u których odpowiedŸ na leczenie
Stallergenes
nie jest wystarczaj¹ca, nast¹pi³a utrata odpowiedzi na leczenie lub wystêpuje nietolerancja innych konwencjonalnych terapii lub terapii antagonist¹ TNFa, lub wystêpuj¹ przeciwwskazania medyczne do zastosowania tych terapii. Wrzodziej¹ce
100% 300,00 zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanego lub ciê¿kiego czynnego wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u osób doros³ych, u których odpowiedŸ na leczenie nie jest wystarczaj¹ca, nast¹pi³a utrata
odpowiedzi na leczenie lub wystêpuje nietolerancja innych konwencjonalnych terapii lub terapii biologicznych, lub wystêpuj¹ przeciwwskazania medyczne do zastosoJanssen-Cilag
wania tych terapii.
100% 300,00
100% 10465,84
Rx-z (1)
Stelara: inj. [roztw.] 45 mg - 1 amp.-strzyk.
B
bezp³.
100% 13834,80
Stallergenes
Rx-z (2)
Stelara: inj. [roztw.] 90 mg - 1 amp.-strzyk.
B
bezp³.
Ustekinumab (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowa100% 300,00 tej (2) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego
(WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna (chLC)
W: £uszczyca plackowata. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanych do ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej u osób doros³ych, bez odpowiedzi na leczenie lub wystêpuj¹ przeciwwskazania, lub wystêpuje nietolerancja na
inne terapie ogólnoustrojowe obejmuj¹ce leczenie cyklosporyn¹, metotreksatem
100% 300,00 (MTX) lub metod¹ PUVA (psoralen i ultrafiolet A). £uszczyca plackowata u dzieci i
m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanych do ciê¿kich
postaci ³uszczycy plackowatej u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 lat, u których leczenie nie jest wystarczaj¹co skuteczne lub wystêpuje nietolerancja innych terapii ogólStallergenes noustrojowych lub fototerapii. £uszczycowe zapalenie stawów (PsA). Produkt
leczniczy w monoterapii lub w skojarzeniu z MTX, jest wskazany w leczeniu czynnego ³uszczycowego zapalenia stawów u osób doros³ych, gdy odpowiedŸ na wcze100% 300,00 œniejsz¹ niebiologiczn¹ terapiê lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi
przebieg choroby (ang. DMARD) jest niewystarczaj¹ca. Choroba Crohna. Produkt
leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej czynnej choroby Crohna u osób doros³ych, u których leczenie nie jest wystarczaj¹co skuteczne, nast¹pi³a
utrata odpowiedzi na leczenie lub wystêpuje nietolerancja innych klasycznych tera100% 300,00 pii lub terapii antagonist¹ TNFa lub wystêpuj¹ przeciwwskazania do zastosowania
tych terapii. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanego lub ciê¿kiego czynnego wrzodziej¹cego zapalenia
Stallergenes jelita grubego u osób doros³ych, u których odpowiedŸ na leczenie nie jest wystarczaj¹ca, nast¹pi³a utrata odpowiedzi na leczenie lub wystêpuje nietolerancja innych
100% 214,00 konwencjonalnych terapii lub terapii biologicznych, lub wystêpuj¹ przeciwwskazania
medyczne do zastosowania tych terapii.
Janssen-Cilag

Starazolin®: krople do oczu 0,5 mg/ml - 2 but. 5 ml u OTC 100%
Tetryzoline

Rx

tSteglujan: tabl. powl. 5 mg+ 100 mg - 28 szt. u
tSteglujan: tabl. powl. 15 mg+ 100 mg - 28 szt. u
Stelara: inf. [konc. do przyg. roztw.] 130 mg - 1 fiol.

Staloral 300 Wyci¹gi alergenowe roztoczy kurzu
domowego: roztw. podjêzykowy
Rx
[alergeny roztoczy kurzu domowego
315-D.pteronyssinus100%] - 2 fiol. 10 ml zestaw do lecz.
podtrzymuj¹cego
Staloral 300 Wyci¹gi alergenowe roztoczy kurzu
domowego: roztw. podjêzykowy
Rx
[alergeny roztoczy kurzu domowego
315-D.pteronyssinus100%] - 3 fiol. 10 ml zestaw do lecz.
podstawowego

Staloral Wyci¹gi alergenowe pochodzenia
zwierzêcego: roztw. doust. i podjêzyk.
[alergeny pochodzenia zwierzêcego 507- kot100%]
- 2 fiol. 10 ml zestaw do lecz. podstawowego
Staloral Wyci¹gi alergenowe pochodzenia
zwierzêcego: roztw. doust. i podjêzyk.
[alergeny pochodzenia zwierzêcego 507- kot100%]
- 2 fiol. 10 ml zestaw do lecz. podtrzymuj¹cego

Stediril 30: tabl. 0,03 mg+ 0,15 mg - 21 szt.

Pfizer
Rx 100% 300,00 Ethinylestradiol + Levonorgestrel (1) W: Zapobieganie ci¹¿y.
Rx 100% 134,99
tSteglatro: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u
Rx 100% 271,00
tSteglatro: tabl. powl. 15 mg - 28 szt. u

Allergen extracts

Staloral Mieszanki wyci¹gów alergenowych:
roztw. doust. i podjêzyk.
[mieszanki wyci¹gów alergenowych 400Alternaria100%] - 2 fiol. 10 ml zestaw do lecz.
podstawowego
Staloral Mieszanki wyci¹gów alergenowych:
roztw. doust. i podjêzyk.
Rx-w 100%
X [mieszanki wyci¹gów alergenowych 400Alternaria100%] - 2 fiol. 10 ml zestaw do lecz.
Janssen-Cilag podtrzymuj¹cego

100% 5707,55
B(1)
bezp³.
100% 14268,86
Rx-z
Sprycel : tabl. powl. 50 mg - 60 szt.
B(1)
bezp³.
100% 11415,09
Rx-z
Sprycel : tabl. powl. 80 mg - 30 szt.
B(1)
bezp³.
100% 19976,41
Rx-z
Sprycel : tabl. powl. 140 mg - 30 szt.
(1)
B
bezp³.
100% 14268,86
Rx-z
Sprycel : tabl. powl. 100 mg - 30 szt.
(1)
B
bezp³.
Dasatinib (1) Program lekowy: leczenie dazatynibem ostrej bia³aczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+), Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki szpikowej
W: Preparat wskazany jest do leczenia doros³ych pacjentów z: noworozpoznan¹
przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. chronic myelogenous leukemia - CML) z chromosomem Philadelphia (Ph+) w przewlek³ej fazie; przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ w
przewlek³ej fazie, w fazie akceleracji lub w fazie prze³omu blastycznego w przypadku opornoœci lub nietolerancji na uprzednie leczenie, w tym leczenie metasulfonianem imatynibu; ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ (ang. acute lymphoblastic
leukaemia - ALL) z chromosomem Philadelphia (Ph+) oraz z limfoblastyczn¹ postaci¹ prze³omu blastycznego CML, w przypadku opornoœci lub nietolerancji wczeœniejszej terapii.
Bristol Myers Squibb

Sprycel : tabl. powl. 20 mg - 60 szt.

Allergen extracts

mg - 6 szt.

Formosulfathiazole

SecFarm

22,64 Stieprox: szampon leczniczy 15 mg/g - 1 but. 100 ml
Rx 100% 45,10
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Polpharma Ciclopirox olamine

 Stilnox®: tabl. powl. 10 mg - 14 szt. u

WMo 100%

23,00 Zolpidem tartrate

WMo 100%

23,47

Rx 100%

X

Sanofi-Aventis France

100%

16,48
7,36
bezp³.
®
WMo
100%
Starazolin Hydro Forte: krople do oczu - 1 op. 10 ml
27,41 Sertraline (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
Hyaluronic acid
Polpharma W: Epizody du¿ej depresji, zapobieganie nawrotowi epizodów du¿ej depresji. Zabuobsesyjno-kompulsyjne (ZO-K) u doros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y 6-17 lat.
Starazolin® Suche i Podra¿nione Oczy: krople do WMo 100% 28,89 rzenia
Lêk napadowy z towarzysz¹c¹ (lub nie) agorafobi¹. Zespó³ lêku pourazowego, tzw.
oczu - 1 op. 10 ml
post-traumatic stress disorder (PTSD). Zespó³ lêku spo³ecznego.
Proterapia
Dexpanthenol + Hyaluronate sodium
Polpharma
Rx-z 100%
Stocrin®: tabl. powl. 50 mg - 30 szt.
X
100%
3,21 Stocrin®: tabl. powl. 200 mg - 90 szt.
Rx-z 100%
X
Rx R(1)
Staveran®: tabl. powl. 40 mg - 20 szt.
3,21 Stocrin®: tabl. powl. 600 mg - 30 szt.
Rx-z 100%
X
Staloral 300 Mieszanki wyci¹gów alergenowych:
S(2)
bezp³. Efavirenz
Merck Sharp & Dohme
roztw. podjêzykowy
Rx 100% 300,00
100%
5,88
[mieszanki wyci¹gów alergenowych 350-D.pter/D.far
Rx 100% 23,50
Stomezul: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt.
Rx R(1)
Staveran®: tabl. powl. 80 mg - 20 szt.
3,63
50%/50%] - 2 fiol. 10 ml zestaw do lecz. podtrzymuj¹cego
Rx 100% 31,50
Stomezul: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt.
(2)
S
bezp³. Esomeprazole
Staloral 300 Mieszanki wyci¹gów alergenowych:
Sandoz GmbH
roztw. podjêzykowy
100%
8,17
Rx 100% 300,00
100%
5,48
[mieszanki wyci¹gów alergenowych 350-D.pter/D.far
Rx R(1)
Staveran®: tabl. powl. 120 mg - 20 szt.
3,20
50%/50%] - 3 fiol. 10 ml zestaw do lecz. podstawowego
Rx 30%(1) 2,37
Storvas CRT: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
S(2)
bezp³.
Verapamil hydrochloride (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y: w leczeniu nadciœnienia têtniczego, w profilaktyce i leczeniu choroby wieñcowej, w tym: przewlek³ej stabilnej d³awicy piersiowej, nieHyaluronate sodium

Polfa Warszawa

Stimuloton®: tabl. powl. 50 mg - 30 szt. u

Rx 30%(1)
S(2)

LEKsykon - Receptariusz

100%

10,81
4,59
S(2)
bezp³.
100% 11,44
Rx 30%(1) 3,43
Storvas CRT: tabl. powl. 30 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 20,85
Rx 30%(1) 8,42
Storvas CRT: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 21,46
(1)
Rx 30%
Storvas CRT: tabl. powl. 60 mg - 30 szt.
6,44
S(2)
bezp³.
100% 39,24
Rx 30%(1) 14,37
Storvas CRT: tabl. powl. 80 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Atorvastatin (1) W: Hipercholesterolemia. Atorwastatyna jest stosowana jako uzupe³nienie leczenia dietetycznego w celu zmniejszenia zwiêkszonego stê¿enia ca³kowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u doros³ych
pacjentów, dzieci i m³odzie¿y od 10 r¿. z hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹)
(odpowiadaj¹c¹ hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku
niewystarczaj¹cej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Atorwastatyna jest równie¿ wskazana w celu zmniejszenia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i cholesterolu-LDL u doros³ych pacjentów z homozygotyczn¹
postaci¹ rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest
niedostêpna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e, wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu
zmniejszenie innych czynników ryzyka. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u
dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych
oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹,
Ranbaxy
lub po przeszczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+

Storvas CRT: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.

Structum: kaps. 500 mg - 60 szt.
Chondroitin sulphate

Subcuvia: inj. [roztw.] 160 mg/ml - 1 fiol. 10 ml
Subcuvia: inj. [roztw.] 160 mg/ml - 1 fiol. 5 ml

Rx 30%(1)

Rx 100%

55,00

Pierre Fabre Medicament

Rx 100%
Rx 100%

Immunoglobulin normal human

X
X
Baxter

100% 1587,60
Rx-z (1)
Suganet: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u NOWOŒÆ
B
bezp³.
100% 3175,20
Rx-z (1)
Suganet: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u NOWOŒÆ
B
bezp³.
100% 6350,40
Rx-z
Suganet: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u NOWOŒÆ
B(2)
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (GIST)
nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia imatynibem
ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z przerzutami (ang.
MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (MRCC) u doros³ych. Nowotwory
neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (pNET) nieoperacyjnych lub z
przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji choroby.
Gedeon Richter

Sulfacetamidum Polpharma: krople do oczu
100 mg/ml - 12 poj. 0,5 ml
Sulfacetamide sodium

135

Storv

Rx 100%

wystêpuj¹cych w schizofrenii, zw³aszcza przebiegaj¹cych z objawami upoœledzonej Sumilar HCT: kaps. twarde 10 mg+ 10 mg+ 25 mg
aktywnoœci; zaburzeñ depresyjnych, je¿eli leczenie innymi lekami przeciwdepresyj- - 30 szt. u
Hasco-Lek SA
nymi jest nieskuteczne lub niemo¿liwe do zastosowania.
100%
B(1)
3,13
100%
6,96
Rx (1)
Sulpiryd Teva: kaps. twarde 100 mg - 24 szt. u
B
3,36
Rx 100%
Sulpiryd Teva: tabl. 200 mg - 12 szt. u
X
100% 13,40
Rx
Sulpiryd Teva: tabl. 200 mg - 30 szt. u
B(1)
4,41
Sulpiride (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Zespó³ Tourette’a
W: Kaps. twarde 50 mg i 100 mg. Ostre i przewlek³e psychozy w schizofrenii,
zw³aszcza z objawami upoœledzonej aktywnoœci. Przewlek³e psychozy alkoholowe,
zaburzenia psychosomatyczne. Zaburzenia depresyjne, gdy leczenie innymi lekami
przeciwdepresyjnymi jest nieskuteczne lub niemo¿liwe do zastosowania. Migrena i
zawroty g³owy o ró¿nej etiologii (m.in. w chorobie Meniere’a). Wspomagaj¹co w terapii uzale¿nienia alkoholowego. Tabl. 200 mg. Leczenie ostrych i przewlek³ych psychoz w schizofrenii.
Teva Pharmaceuticals Polska

Sulpiryd Teva: kaps. twarde 50 mg - 24 szt. u

100% 31,05
30%(1) 10,35
Rx (2)
Sulfasalazin EN: tabl. dojelitowe 500 mg - 50 szt.
R
4,68
S(3)
bezp³.
100% 59,14
30%(1) 17,74
Rx (2)
Sulfasalazin EN: tabl. dojelitowe 500 mg - 100 szt.
R
3,20
S(3)
bezp³.
100% 30,03
30%(1)
9,33
Rx (2)
Sulfasalazin Krka: tabl. 500 mg - 50 szt.
R
3,66
S(3)
bezp³.
Sulfasalazine (1) W: Reumatoidalne zapalenie stawów,(RZS) oporne na leczenie
z zastosowaniem NLPZ. Choroby zapalne jelit (np. wrzodziej¹ce zapalenie jelita
grubego, choroba Crohna). (2) Choroba Leœniowskiego-Crohna, Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego WP: Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone w ChPL
(3) Pacjenci 75+
Krka

Rx

100% 16,51
50%(1) 12,87
100% 23,02
Rx
Sumamed®: kaps. twarde 250 mg - 6 szt.
50%(1) 18,67
Sumamed®: tabl. do przyg. zaw. doust. 500 mg - 3 szt. Rx 100% 16,50
100% 22,39
Rx
Sumamed®: tabl. powl. 125 mg - 6 szt.
50%(1) 20,21
Rx 100% 18,79
Sumamed®: tabl. powl. 500 mg - 2 szt.
100% 23,02
®
Rx
Sumamed : tabl. powl. 500 mg - 3 szt.
50%(1) 18,67
Rx 100% 27,80
Sumamed®: tabl. powl. 500 mg - 6 szt.
Azithromycin (1) W: Dawka 100 mg/5 ml, 125 mg. Produkt jest wskazany w leczeniu wymienionych ni¿ej zaka¿eñ, wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê: zaka¿enia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gard³a, zapalenie migda³ków, zapalenie zatok; ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaka¿enia
dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciê¿kiego zapalenie p³uc, w tym œródmi¹¿szowe; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich: ró¿a, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumieñ wêdruj¹cy - Erythema migrans (pierwszy objaw boreliozy z Lyme).
Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne miejscowe wytyczne dotycz¹ce prawid³owego stosowania leków przeciwbakteryjnych. Dawka 250 mg, 500 mg. Produkt jest wskazany w
leczeniu wymienionych ni¿ej zaka¿eñ, wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe
na azytromycynê: zaka¿enia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gard³a, zapalenie migda³ków, zapalenie zatok; ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaka¿enia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciê¿kiego zapalenie p³uc, w tym œródmi¹¿szowe; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich: ró¿a, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumieñ wêdruj¹cy - Erythema migrans (pierwszy objaw boreliozy z
Lyme); choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹: niepowik³ane zaka¿enia wywo³ane
przez Chlamydia trachomatis. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne miejscowe wytyczne dotycz¹ce prawid³owego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza
Teva Pharmaceuticals Polska

Sumamed®: granulat do przyg. zaw. 100 mg/5 ml
- 1 but. 20 ml

Sumamigren®:
Sumamigren®:
Sumamigren®:
Sumamigren®:

tabl. powl. 50 mg - 2 szt.
tabl. powl. 50 mg - 6 szt.
tabl. powl. 100 mg - 2 szt.
tabl. powl. 100 mg - 6 szt.

Rx

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

Sumatriptan

Sumatriptan Medical Valley: tabl. 50 mg - 6 szt.
Sumatriptan Medical Valley: tabl. 100 mg - 6 szt.
Sumatriptan

Sumatriptan SUN: inj. [roztw.] 3 mg/0,5 ml
13,51 - 2 wstrzyk. 0,5 ml
Polpharma

Sumilar HCT: kaps. twarde 10 mg+ 5 mg+ 25 mg
4,93 - 30 szt. u

Sumatriptan

Sumigra 50: tabl. powl. 50 mg - 2 szt.
Sumigra 100: tabl. powl. 100 mg - 2 szt.
Sumatriptan

31,08
41,57
48,16
57,02
Polpharma

Rx 100%
Rx 100%

24,00
37,00

Mercapharm

Rx 100%

95,00

Sun Pharmaceutical

Rx 100%
Rx 100%

20,00
35,00

Sandoz GmbH

100%
8,38
Rx 30%(1) 3,34
Sumilar: kaps. twarde 5/5 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 16,21
Rx 30%(1) 6,13
Sumilar: kaps. twarde 5/10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100%
8,38
(1)
Rx 30%
Sumilar: kaps. twarde 10/5 mg - 30 szt. u
3,34
S(2)
bezp³.
100% 16,21
Rx 30%(1) 6,13
Sumilar: kaps. twarde 10/10 - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Ramipril + Amlodipine (1) W: Lek jest wskazany w leczeniu zastêpczym nadciœnienia têtniczego u doros³ych pacjentów, u których uzyskano odpowiedni¹ kontrolê
Rx 100% 71,00 ciœnienia podczas jednoczesnego stosowania poszczególnych substancji czynnych
tSulovas: kaps. miêkkie 250 LSU - 50 szt.
Sulodexide
Aflofarm Farmacja Polska w takich samych dawkach jak w tym produkcie z³o¿onym, ale w oddzielnych produktach. (2) Pacjenci 75+
Sandoz GmbH
100%
4,04
Rx (1)
Sulpiryd Hasco: tabl. 50 mg - 24 szt. u
Rx 100%
8,45
B
2,24 Sumilar Duo: kaps. twarde 5/5 mg - 30 szt. u
Rx 100% 16,31
100%
5,64 Sumilar Duo: kaps. twarde 5/10 mg - 30 szt. u
Rx (1)
Sulpiryd Hasco: tabl. 100 mg - 24 szt. u
Rx 100%
8,45
B
2,04 Sumilar Duo: kaps. twarde 10/5 mg - 30 szt. u
Rx 100% 16,31
100%
8,99 Sumilar Duo: kaps. twarde 10/10 mg - 30 szt. u
Rx (1)
Sulpiryd Hasco: tabl. 200 mg - 30 szt. u
Ramipril + Amlodipine
Sandoz GmbH
B
bezp³.
Sulpiride (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Zespó³ To- Sumilar HCT: kaps. twarde 5 mg+ 5 mg+ 12,5 mg
Rx 100% 25,70
- 30 szt. u
urette’a
W: Produkt leczniczy jest przeznaczony do leczenia: ostrych i przewlek³ych psychoz

Rx 100%

32,85

Rx 100%

32,85

Ramipril + Amlodipine + Hydrochlorothiazide

Sandoz GmbH

Sunitinib Accord: kaps. twarde 12,5 mg - 30 szt. (but.) Rx 100% 1832,83
u
B(1)
bezp³.
Sunitinib Accord: kaps. twarde 25 mg - 30 szt. (but.) Rx 100% 3665,66
u
B(1)
bezp³.
Sunitinib Accord: kaps. twarde 50 mg - 30 szt. (but.) Rx 100% 7331,31
(2)
u
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt
leczniczy jest wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu
leczenia imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z przerzutami (ang. MRCC). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z
przerzutami (MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang.
pNET). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji choroby.
Accord Healthcare
100% 1644,30
B(1)
bezp³.
100% 3288,60
Sunitinib Glenmark: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 6577,20
Sunitinib Glenmark: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u Rx-z (2)
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang.
GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang.
MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których
dosz³o do progresji choroby.
Glenmark

Sunitinib Glenmark: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt.
u

Rx-z

100% 1828,58
B(1)
bezp³.
100% 3657,15
Rx-z (1)
Sunitinib Krka: kaps. twarde 25 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
100% 7314,30
Rx-z (2)
Sunitinib Krka: kaps. twarde 50 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang.
GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang.
MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których
dosz³o do progresji choroby.
Krka

Sunitinib Krka: kaps. twarde 12,5 mg - 30 szt. u

Rx-z

100% 1710,98
B(1)
bezp³.
100% 3421,28
kaps. twarde 25 mg
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 5131,92
kaps. twarde 37,5 mg
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 6842,56
kaps. twarde 50 mg
Rx-z (2)
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang.
GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang.
MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których
dosz³o do progresji choroby.
Pharmascience International Limited

Sunitinib Pharmascience:
- 28 szt. u
Sunitinib Pharmascience:
- 28 szt. u
Sunitinib Pharmascience:
- 28 szt. u
Sunitinib Pharmascience:
- 28 szt. u

kaps. twarde 12,5 mg

Rx-z

100% 1710,64
B(1)
bezp³.
100% 3421,28
Rx-z (1)
B
bezp³.

Sunitinib Sandoz: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u Rx-z
Sunitinib Sandoz: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u

136

LEKsykon - Receptariusz

Sunit

100% 6842,56
B(2)
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nowotworami podœcieliskowymi przewodu pokarmowego (ang. GIST) nieoperacyjnymi i/lub z przerzutami po niepowodzeniu leczenia imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak
nerkowokomórkowy z przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu
doros³ych pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym zaawansowanym i/lub z przerzutami (ang. MRCC). Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych pacjentów,
u których dosz³o do progresji choroby.
Sandoz GmbH

Sunitinib Sandoz: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u

Rx-z

doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki
(pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji Suvardio: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
choroby.
Mylan Ireland Limited

SuperOptic®: kaps. elastyczne - 30 szt.
SuperOptic®: kaps. elastyczne - 60 szt.

SD 100%
SD 100%

Folic acid + Lutein + Minerals + Vitamins

Supliven: inf. [konc. do przyg. roztw.] - 20 amp. 10 ml

33,69
44,90
Polpharma

Rx 100% 291,72

Prep. z³o¿.

Fresenius Kabi

100%
3,09
30%(1)
1,47
100%
9,38
Suprasorb® A: opatrunek leczniczy 10x10 cm - 1 szt. WM
(1)
30%
2,90
100% 18,52
100% 1567,76 Suprasorb® A: opatrunek leczniczy 10x20 cm - 1 szt. WM
(1)
30%
5,56
Rx-z (1)
Sunitinib Stada: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u
B
bezp³. Emplastri alginatosa et hydrofibrica (1) Przewlek³e owrzodzenia
Lohmann & Rauscher
100% 3135,51
Rx-z (1)
Sunitinib Stada: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
B
bezp³. Suprasorb® A+Ag: opatrunek leczniczy 10x10 cm
100% 17,46
WM
100% 4703,27 - 1 szt.
30%(1)
7,63
Rx-z (1)
Sunitinib Stada: kaps. twarde 37,5 mg - 28 szt. u
B
bezp³. Suprasorb® A+Ag: opatrunek leczniczy 10x20 cm
100% 33,25
WM
100% 6271,02 - 1 szt.
30%(1) 13,58
Rx-z (2)
Sunitinib Stada: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
B
Lohmann & Rauscher
bezp³. Emplastri antimicrobiotica (1) Przewlek³e owrzodzenia
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program leko100% 14,36
wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program Suprasorb® P: opatrunek leczniczy 15x15 cm - 1 szt. WM
30%(1) 11,08
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
100% 21,98
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki Suprasorb® P: opatrunek leczniczy 18x20,5 cm - 1 szt. WM
30%(1) 16,60
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt lecz100%
niczy jest wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmo- Suprasorb® P: opatrunek leczniczy [samoprzylepny]
4,83
WM
wego (GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u osób doros³ych po 7,5x7,5 cm - 1 szt.
30%(1)
4,01
niepowodzeniu leczenia imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak
100%
6,15
nerkowokomórkowy z przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu Suprasorb® P: opatrunek leczniczy [samoprzylepny]
WM
(1)
zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z 10x10 cm - 1 szt.
30%
4,69
przerzutami (MRCC) u osób doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang.
100% 12,99
pNET). Produkt jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów Suprasorb® P: opatrunek leczniczy [samoprzylepny]
WM
neuroendokrynnych trzustki (pNET), nieoperacyjnych lub z przerzutami, u osób do- 15x15 cm - 1 szt.
30%(1)
9,71
ros³ych, u których dosz³o do progresji choroby.
Stada Arzneimittel Emplastri polyurethanum spumatum (1) Przewlek³e owrzodzenia
Lohmann
&
Rauscher
100% 1710,64
Rx-z (1)
Sunitinib Teva: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u
8,61
B
bezp³. Suprasorb® P sensitive border: opatrunek piankowy WM 100%
30%(1)
2,99
100% 3421,28 z silikonem 7,5x8,5 cm - 1 szt.
Rx-z (1)
Sunitinib Teva: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
B
bezp³. Suprasorb® P sensitive border: opatrunek piankowy WM 100% 13,10
30%(1)
4,29
100% 6842,56 z silikonem 10x10 cm - 1 szt.
Rx-z (2)
Sunitinib Teva: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
B
bezp³. Suprasorb® P sensitive border: opatrunek piankowy WM 100% 19,21
30%(1)
5,76
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program leko- z silikonem 12,5x12,5 cm - 1 szt.
wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
® P sensitive border: opatrunek piankowy
100% 27,26
Suprasorb
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego noWM
(1)
30%
8,18
wotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów z silikonem 15x15 cm - 1 szt.
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki Suprasorb® P sensitive border: opatrunek piankowy
100% 47,09
WM
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST,). Produkt jest z silikonem 20x20 cm - 1 szt.
30%(1) 14,13
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang.
GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia Emplastri polyurethanum spumatum (1) Przewlek³e owrzodzenia
Lohmann
& Rauscher
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego ra® P sensitive border lite: opatrunek
100% 13,10
Suprasorb
ka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang.
WM
30%(1)
4,29
MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt piankowy z silikonem 10x10 cm - 1 szt.
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokryn- Emplastri polyurethanum spumatum (1) Przewlek³e owrzodzenia
Lohmann & Rauscher
nych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których
dosz³o do progresji choroby.
Teva B.V.
Suprasorb® P sensitive heel: opatrunek piankowy z WM 100% 64,17
100% 1710,64 silikonem 25x23,5 cm - 1 szt.
30%(1) 19,25
Sunitinib Zentiva: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u Rx-z (1)
B
bezp³. Emplastri polyurethanum spumatum (1) Przewlek³e owrzodzenia
Lohmann & Rauscher
100% 3421,28
Rx-z (1)
Sunitinib Zentiva: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
100% 22,06
B
bezp³. Suprasorb® P sensitive multisite: opatrunek
WM
30%(1)
6,62
100% 6842,56 piankowy z silikonem 12x15 cm - 1 szt.
Rx-z (2)
Sunitinib Zentiva: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
B
bezp³. Emplastri polyurethanum spumatum (1) Przewlek³e owrzodzenia
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang.
GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang.
MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których
dosz³o do progresji choroby.
Zentiva
100% 1644,30
B(1)
bezp³.
100% 3288,60
Rx-z (1)
Sunitynib Mylan: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
100% 6577,20
Rx-z (2)
Sunitynib Mylan: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego
(GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (MRCC) u

Sunitynib Mylan: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u

Rx-z

Suprasorb® A: opatrunek leczniczy 5x5 cm - 1 szt.

WM

100%

4,19
1,29
S(2)
bezp³.
100%
8,36
Rx 30%(1) 2,56
Suvardio: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
(2)
S
bezp³.
100% 22,54
Rx 30%(1) 6,76
Suvardio: tabl. powl. 10 mg - 84 szt.
S(2)
bezp³.
100% 16,01
(1)
Rx 30%
Suvardio: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
4,80
S(2)
bezp³.
100% 42,78
Rx 30%(1) 12,83
Suvardio: tabl. powl. 20 mg - 84 szt.
S(2)
bezp³.
100% 30,08
Rx 30%(1) 9,02
Suvardio: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 81,48
Rx 30%(1) 24,44
Suvardio: tabl. powl. 40 mg - 84 szt.
S(2)
bezp³.
Rosuvastatin (1) W: Pierwotna hipercholesterolemia (typu IIa, w tym heterozygotyczna
hipercholesterolemia rodzinna) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku 10 lat lub starszych, jako uzupe³nienie diety, gdy odpowiedŸ na stosowanie diety i inne niefarmakologiczne metody leczenia (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest niewystarczaj¹ca. Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia, jako uzupe³nienie diety i innych sposobów leczenia hipolipemizuj¹cego (np. aferezy LDL) lub jeœli
inne sposoby leczenia s¹ nieodpowiednie. Zapobieganie du¿ym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka wyst¹pienia pierwszego
zdarzenia sercowo-naczyniowego, jako uzupe³nienie metod stosowanych w celu skorygoSandoz Polska
wania innych czynników ryzyka. (2) Pacjenci 75+

Rx 30%(1)

100%

Suvardio Plus: tabl. 5/10 mg - 30 szt.

23,87

Rx 30%(1) 14,25
S(2)

bezp³.
100% 46,23
Rx 30%(1) 26,98
Suvardio Plus: tabl. 5/10 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³.
100% 23,87
Rx 30%(1) 14,25
Suvardio Plus: tabl. 10/10 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 46,23
(1)
Rx 30% 26,98
Suvardio Plus: tabl. 10/10 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³.
100% 23,87
Rx 30%(1) 14,25
Suvardio Plus: tabl. 20/10 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 46,23
(1)
Rx 30% 26,98
Suvardio Plus: tabl. 20/10 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³.
Rosuvastatin + Ezetimibe (1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 75+
W: Pierwotna hipercholesterolemia. Produkt, jako uzupe³nienie diety, jest wskazany do leczenia substytucyjnego u doros³ych, u których uzyskano odpowiedni¹ kontrolê hipercholesterolemii stosuj¹c jednoczeœnie pojedyncze substancje czynne w osobnych produktach
leczniczych, ale w takich samych dawkach, jak w produkcie z³o¿onym. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym. Stosowanie produktu jest wskazane w celu zmniejszenia
ryzyka zdarzeñ sercowo-naczyniowych, jako leczenie substytucyjne u pacjentów z chorob¹ niedokrwienn¹ serca (ang. coronary heart disease, CHD) i ostrym zespo³em wieñcowym (OZW) w wywiadzie, u których uzyskano odpowiedni¹ kontrolê choroby stosuj¹c
jednoczeœnie pojedyncze substancje czynne w osobnych produktach leczniczych, ale w
Sandoz GmbH
Lohmann & Rauscher takich samych dawkach, jak w produkcie z³o¿onym.
100% 35,92 tSylvant: inf./inj. [prosz. do przyg. roztw.] 100 mg Rx-z 100% 2604,69
Suprasorb® P sensitive sacrum: opatrunek
WM
B(1)
bezp³.
piankowy z silikonem 17x17,5 cm - 1 szt.
30%(1) 10,78 - 1 fiol. 8 ml
Emplastri polyurethanum spumatum (1) Przewlek³e owrzodzenia
tSylvant: inf./inj. [prosz. do przyg. roztw.] 400 mg Rx-z 100% 10418,78
Lohmann & Rauscher - 1 fiol. 30 ml
B(1)
bezp³.
100%
8,30 Siltuximab (1) Program lekowy: leczenie pacjentów z idiopatyczn¹ wieloognisko(1)
w¹
chorob¹
Castlemana
®
Sustonit : tabl. o przed³. uwalnianiu 6,5 mg - 30 szt. u Rx R
4,16
W: Produkt jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z wieloogniskow¹ choroS(2)
bezp³. b¹ Castleman’a (ang. MCD) niezaka¿onych ludzkim wirusem niedoboru odpornoœci
EUSA Pharma
Glyceryl trinitrate (1) W: Zapobieganie bólom wieñcowym w stabilnej d³awicy (HIV) ani ludzkim wirusem opryszczki-8 (HHV-8).
piersiowej. (2) Pacjenci 75+
Polfa Warszawa
Rx 100% 26,76
Sylvie 20®: tabl. dra¿. 0,02 mg+ 0,075 mg - 21 szt.
100% 4774,59 Sylvie 20®: tabl. dra¿. 0,02 mg+ 0,075 mg - 63 szt.
Rx 100% 60,79
Rx-z
Sutent: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt.
B(1)
bezp³. Sylvie 30®: tabl. dra¿. 0,03 mg+ 0,075 mg - 21 szt.
Rx 100% 22,76
100% 9549,18 Sylvie 30®: tabl. dra¿. 0,03 mg+ 0,075 mg - 63 szt.
Rx 100% 60,79
Rx-z
Sutent: kaps. twarde 25 mg - 28 szt.
B(1)
bezp³. Ethinylestradiol + Gestodene
Symphar
100% 19098,38
100% 61,55
Rx-z
Sutent: kaps. twarde 50 mg - 28 szt.
(2)
Rx
Symago:
tabl.
powl.
25
mg
28
szt.
u
B
bezp³.
30%(1) 18,47
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekoAgomelatine (1) Leczenie du¿ych epizodów depresyjnych u doros³ych z widocznwy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
ymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeñ snu lub lêku, lub anhedonii
lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
Leczenie du¿ych epizodów depresyjnych. Produkt leczniczy jest wskazany do
(2) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego W:
stosowania u doros³ych.
Symphar
(GIST)
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
100% 58,46
Rx
Symamis:
tabl.
200
mg
30
szt.
u
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (GIST)
R(1)
5,89
nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia imatynibem
100% 111,50
ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z przerzutami (ang.
Rx (1)
MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórko- Symamis: tabl. 400 mg - 30 szt. u
R
3,20
wego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (MRCC) u doros³ych. Nowotwory
neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿- Amisulpride (1) Schizofrenia
nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (pNET) nieoperacyjnych lub z W: Produkt leczniczy wskazany jest do stosowania w leczeniu ostrej i przewlek³ej
przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji choroby.
Pfizer schizofrenii z: objawami pozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia my-

LEKsykon - Receptariusz

œlenia, wrogoœæ i urojenia paranoiczne), objawami negatywnymi (takimi jak: stêpie- kosteroidów i d³ugo dzia³aj¹cych agonistów receptorów b2-adrenergicznych stosownie uczuæ, wycofanie emocjonalne i spo³eczne). Amisulpryd pozwala tak¿e anych osobno. Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (POChP). Lek jest wskazany
kontrolowaæ wtórne objawy negatywne i zaburzenia afektywne, takie jak depresja. do objawowego leczenia pacjentów doros³ych, w wieku 18 lat i powy¿ej, z POChP z
Symphar natê¿on¹ objêtoœci¹ wydechow¹ pierwszosekundow¹ (FEV1) <70% wartoœci nale¿nej (po podaniu leku rozszerzaj¹cego oskrzela) i zaostrzeniem choroby w wywiad100%
7,15 zie mimo systematycznej terapii lekami rozszerzaj¹cymi oskrzela.
AstraZeneca
Symapamid SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1,5 mg
Rx 30%(1) 2,15
- 30 szt.
100%
6,41
S(2)
Rx (1)
bezp³. Symcloza: tabl. 25 mg - 50 szt. u
B
1,42
Indapamide (1) W: Nadciœnienie têtnicze samoistne (pierwotne). (2) Pacjenci
100% 24,22
75+
Symphar
Rx (1)
Symcloza: tabl. 100 mg - 50 szt. u
B
4,24
100% 27,30
100% 46,51
Rx R(1)
Symasteride: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.
4,30 Symcloza: tabl. 200 mg - 50 szt. u
Rx (1)
B
6,55
S(2)
bezp³.
100% 71,63 Clozapine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
W: Schizofrenia oporna na leczenie. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
Rx R(1)
Symasteride: tabl. powl. 5 mg - 90 szt.
9,60 pacjentów ze schizofreni¹ oporn¹ na leczenie oraz pacjentów ze schizofreni¹, u któS(2)
bezp³. rych po zastosowaniu innych leków przeciwpsychotycznych, w tym atypowych leków przeciwpsychotycznych, wystêpuj¹ ciê¿kie, niepoddaj¹ce siê leczeniu
Finasteride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
neurologiczne dzia³ania niepo¿¹dane. Opornoœæ na leczenie jest definiowana jako
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³agodnego rozrostu gruczo³u kroko- brak zadowalaj¹cej poprawy klinicznej, mimo zastosowania przynajmniej dwóch
wego w celu: z³agodzenia objawów; zmniejszenia ryzyka wyst¹pienia ostrego za- ró¿nych leków przeciwpsychotycznych, w tym atypowych leków przeciwpsychotyctrzymania moczu, zmniejszenia ryzyka koniecznoœci przeprowadzenia leczenia znych we w³aœciwych dawkach oraz przez odpowiedni czas. Psychoza w przebieoperacyjnego, w tym przezcewkowej resekcji gruczo³u krokowego (ang. TURP) i gu choroby Parkinsona. Produkt leczniczy jest równie¿ wskazany w zaburzeniach
prostatektomii. Symasteride powoduje zmniejszenie powiêkszonego gruczo³u kro- psychotycznych wystêpuj¹cych w przebiegu choroby Parkinsona, w przypadkach,
kowego, usprawnia przep³yw moczu oraz zmniejsza objawy zwi¹zane z rozrostem kiedy inne metody leczenia okaza³y siê nieskuteczne.
Symphar
gruczo³u krokowego. Produkt leczniczy nale¿y stosowaæ u pacjentów z powiêkszonym gruczo³em krokowym.
Symphar
100% 38,65
Rx
Symdieno: tabl. powl. 2 mg - 28 szt.
R(1)
5,58
Symazide MR: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 30 mg
Rx 100%
X
Dienogest (1) Endometrioza
- 60 szt.
W:
Leczenie
endometriozy.
Symphar
100% 12,42
Symazide MR: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 60 mg
Rx 100% 16,71
Rx R(1)
7,39 Symescital: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
- 30 szt.
Rx 100% 16,71
S(2)
bezp³. Symescital: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
Escitalopram
Symphar
Gliclazide (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 75+
W: Cukrzyca insulinoniezale¿na (typ 2) u osób doros³ych, kiedy przestrzeganie die100% 74,89
ty, æwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie mc. nie wystarczaj¹ do utrzymania prawi- Symex: tabl. dra¿. 25 mg - 30 szt. u
Rx (1)
B
19,52
d³owego stê¿enia glukozy we krwi.
Symphar
100% 11,56 Exemestane (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i
HER2-ujemny
rak
piersi
w
I
rzucie
hormonoterapii
stosowanej
z
powodu
zaawansoSymazide MR 30: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 30 mg
Rx R(1)
6,53 wanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze stosowanie hormonoterapii uzupe³nia- 60 szt.
S(2)
bezp³. j¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych ni¿ w ChPL
W: Eksemestan jest wskazany w leczeniu uzupe³niaj¹cym u kobiet po menopauzie
100% 22,37 z inwazyjnym wczesnym rakiem piersi z obecnoœci¹ receptorów estrogenowych po
Symazide MR 60: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 60 mg
Rx R(1) 12,31 2-3 latach pocz¹tkowego leczenia uzupe³niaj¹cego tamoksyfenem. Eksemestan
- 60 szt.
jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet w okresie naturalS(2)
bezp³. nego lub wywo³anego leczeniem stanu po menopauzie, u których choroba uleg³a
Gliclazide (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 75+
postêpowi po zastosowaniu terapii przeciwestrogenowej. Nie wykazano skutecznoW: Cukrzyca insulinoniezale¿na (typ 2) u osób doros³ych, kiedy przestrzeganie die- œci eksemestanu u pacjentek, u których nie wykryto receptorów estrogenowych w
ty, æwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie masy cia³a nie wystarczaj¹ do utrzymania komórkach guza.
Symphar
prawid³owego stê¿enia glukozy we krwi.
Symphar
100%
9,63
Rx 100% 35,00 Symfaxin ER® : kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde
Symbactin: globulki 100 mg - 3 szt.
Rx 30%(1) 2,89
Clindamycin
Symphar 37,5 mg - 28 szt. u
(2)
S
bezp³.
Rx 100% 26,76
tSymbella: tabl. powl. 0,03 mg+ 2 mg - 21 szt.
100% 18,29
®
Rx 100% 71,37 Symfaxin ER : kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde
tSymbella: tabl. powl. 0,03 mg+ 2 mg - 63 szt.
Rx 30%(1) 5,49
Ethinylestradiol + Chlormadinone acetate
Symphar 75 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 126,06
100% 30,71
®
®
Symbicort : aerozol inhal. [zaw.] 160/4,5 µg/dawkê
(1)
Rx 30%(1) 61,25 Symfaxin ER : kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde
Rx 30%
9,21
- 1 inhal. (120 dawek)
150 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
S(2)
bezp³.
Budesonide + Formoterol (1) Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (2) Pacjen- Venlafaxine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
ci 75+
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2) Pacjenci
W: Przewlek³a Obturacyjna Choroba P³uc (POChP). Produkt leczniczy jest wska- 75+
zany do stosowania u doros³ych pacjentów w wieku 18 lat i starszych w objawowym W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej deleczeniu POChP z natê¿on¹ objêtoœci¹ wydechow¹ pierwszosekundow¹ (FEV1) presji. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii spo³ecznej. Le<70% wartoœci nale¿nej (po podaniu leku rozszerzaj¹cego oskrzela) i zaostrzeniem czenie lêku napadowego z lub bez towarzysz¹cej agorafobii.
Symphar
choroby w wywiadzie pomimo systematycznej terapii lekami rozszerzaj¹cymi
100% 85,68
oskrzela.
AstraZeneca
C(1)
bezp³.
100% 73,69 Symflusal: prosz. do inhal. 250/50 µg/dawkê
Rx (2)
- 1 blist. (60 dawek + inhal. Elpenhaler)
R
11,72
C(1)
bezp³.
Symbicort® Turbuhaler®: inhal. proszkowy
Rx (2)
S(3)
bezp³.
80/4,5 µg/dawkê - 1 inhal. (60 dawek)
R
24,03
100% 102,79
S(3)
bezp³.
C(1)
bezp³.
Symflusal: prosz. do inhal. 500/50 µg/dawkê
Symbicort® Turbuhaler®: inhal. proszkowy
Rx (2)
Rx 100%
X - 1 blist. (60 dawek + inhal. Elpenhaler)
R
13,40
160/4,5 µg/dawkê - 1 inhal. (60 dawek)
S(3)
100% 126,06
bezp³.
C(1)
bezp³. Fluticasone propionate + Salmeterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, EozynofiSymbicort® Turbuhaler®: inhal. proszkowy
Rx (2)
lowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
160/4,5 µg/dawkê - 1 inhal. (120 dawek)
R
36,67 W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania wy³¹cznie u doros³ych. Astma
S(3)
bezp³. oskrzelowa. Produkt leczniczy jest wskazany do systematycznego leczenia astmy
100% 125,47 oskrzelowej, gdy zalecane jest jednoczesne stosowanie d³ugo dzia³aj¹cego b2-mimetyku i wziewnego kortykosteroidu: u pacjentów, u których objawów astmy nie
C(1)
bezp³. mo¿na opanowaæ mimo stosowania kortykosteroidu wziewnego lub krótko dzia³aSymbicort® Turbuhaler®: inhal. proszkowy
Rx (2)
320/9 µg/dawkê - 1 inhal. (60 dawek)
R
36,08 j¹cego b2-mimetyku, stosowanego doraŸnie; lub u pacjentów, u których objawy astmy mo¿na opanowaæ kortykosteroidem wziewnym i d³ugo dzia³aj¹cym
S(3)
bezp³. b2-mimetykiem. Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (POChP). Produkt leczniczy
Budesonide + Formoterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapale- jest wskazany do stosowania w objawowym leczeniu pacjentów z POChP, z FEV1
nie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
<60% wartoœci nale¿nej (przed podaniem leku rozszerzaj¹cego oskrzela), z powtarW: Preparat w dawce 80 µg+4,5 µg jest przeznaczony do systematycznego leczen- zaj¹cymi siê zaostrzeniami w wywiadzie, u których utrzymuj¹ siê istotne objawy
ia osób doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku 6 lat i powy¿ej. Lek jest przeznaczony choroby pomimo regularnego leczenia lekami rozszerzaj¹cymi oskrzela. Symphar
do systematycznego leczenia pacjentów z astm¹ oskrzelow¹, u których wskazane
100%
7,35
jest jednoczesne stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów i d³ugo dzia³aj¹cych
agonistów receptorów b2-adrenergicznych, gdy: leczenie wziewnymi glikokortykos- Symformin XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg
Rx R(1)
6,87
30
szt.
teroidami i krótko dzia³aj¹cymi wziewnymi agonistami receptorów b2-adrenergiczS(2)
bezp³.
nych stosowanymi doraŸnie nie zapewnia odpowiedniej kontroli objawów choroby
100% 14,62
lub objawy choroby s¹ odpowiednio kontrolowane za pomoc¹ wziewnych glikokortykosteroidów i d³ugo dzia³aj¹cych agonistów receptorów b2-adrenergicznych stosow- Symformin XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg
Rx R(1) 10,46
anych osobno. Uwaga: dawka (80 µg+4,5 µg/dawkê inhalacyjn¹) nie jest zalecana - 60 szt.
S(2)
bezp³.
do leczenia pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ astmy. Preparat w dawce 160 µg+4,5 µg i
w dawce 320 µg+9 µg jest przeznaczony do systematycznego leczenia osób doro100% 11,01
s³ych i m³odzie¿y (od 12 r¿. i starszych) z astm¹ oskrzelow¹, u których wskazane Symformin XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg
Rx R(1)
8,69
jest jednoczesne stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów i d³ugo dzia³aj¹cych - 30 szt.
agonistów receptorów b2-adrenergicznych, gdy: leczenie wziewnymi glikokortykosS(2)
bezp³.
teroidami i krótko dzia³aj¹cymi wziewnymi agonistami receptorów b2-adrenergicznych stosowanymi doraŸnie nie zapewnia odpowiedniej kontroli objawów choroby
lub objawy choroby s¹ odpowiednio kontrolowane za pomoc¹ wziewnych glikokorty-

Symap
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100%

21,66
13,82
S(2)
bezp³.
100% 14,59
Symformin XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg
Rx R(1) 10,43
- 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 28,50
Symformin XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg
Rx R(1) 16,98
- 60 szt.
S(2)
bezp³.
Metformin hydrochloride (1) Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przypadkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹, gdy za
pomoc¹ diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owej kontroli glikemii.
Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insulin¹.
Symphar

Symformin XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg
- 60 szt.

Rx R(1)

Symglic®: tabl. 1 mg - 30 szt.

Rx R(1)

100%
S(2)
100%

Rx R(1)

Symglic®: tabl. 2 mg - 30 szt.

S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)

Symglic®: tabl. 3 mg - 30 szt.

Symglic®: tabl. 4 mg - 30 szt.

Symglic®: tabl. 6 mg - 30 szt.

4,11
3,20
bezp³.
8,22
3,20
bezp³.
11,37
4,80
bezp³.
15,33
6,40
bezp³.
23,93
9,60
bezp³.

Glimepiride (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 75+
W: W leczeniu cukrzycy typu 2, gdy dieta, æwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie mc.
nie s¹ wystarczaj¹co skuteczne.
Symphar
100% 47,26
30%(1) 18,13
Sitagliptin (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metformin¹: cukrzyca typu 2 u
pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w
monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c 7%
(przez co najmniej 3 miesi¹ce)
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych z cukrzyc¹ typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii: w monoterapii: u pacjentów nieodpowiednio kontrolowanych wy³¹cznie diet¹ i æwiczeniami fizycznymi, u których stosowanie
metforminy jest niew³aœciwe z powodu przeciwwskazañ lub nietolerancji; w dwusk³adnikowej terapii doustnej w skojarzeniu z: metformin¹ w przypadku, gdy dieta i
æwiczenia fizyczne oraz stosowanie jedynie metforminy nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii; pochodn¹ sulfonylomocznika w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie jedynie maks. tolerowanej dawki pochodnej
sulfonylomocznika nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii oraz w przypadku, gdy stosowanie metforminy jest niew³aœciwe z powodu przeciwwskazañ lub
nietolerancji; agonist¹ receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów
typu gamma (PPARg) (tj. tiazolidynedionem), jeœli zastosowanie agonisty receptora
PPARg jest wskazane i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych w po³¹czeniu z
agonist¹ receptora PPARg w monoterapii nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii; w trójsk³adnikowej terapii doustnej w skojarzeniu z: pochodn¹ sulfonylomocznika i metformin¹ w przypadku, gdy dieta i æwiczenia fizyczne oraz stosowanie tych
produktów leczniczych nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii; agonist¹
receptora PPARg i metformin¹, kiedy zastosowanie agonisty receptora PPARg
jest wskazane i kiedy stosowanie diety i æwiczeñ fizycznych w po³¹czeniu z tymi produktami leczniczymi nie wystarczaj¹ do odpowiedniej kontroli glikemii. Produkt leczniczy jest tak¿e wskazany do stosowania jako lek uzupe³niaj¹cy w stosunku do
insuliny (z metformin¹ lub bez), kiedy dieta i æwiczenia fizyczne w po³¹czeniu ze sta³¹ dawk¹ insuliny nie zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli glikemii.
Symphar

Symgliptin: tabl. powl. 100 mg - 28 szt. NOWOŒÆ

Rx

Symibace®: tabl. powl. 2,5 mg - 28 szt.
Symibace®: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Cilazapril

tSymkevi: tabl. powl. 50 mg+ 75 mg - 28 szt. u
tSymkevi: tabl. powl. 100 mg+ 150 mg - 28 szt.
u

13,92
22,53
Symphar

100% 22296,68
B(1)
bezp³.
100% 22296,68
Rx-z (1)
B
bezp³.

Rx-z

Tezacaftor + Ivacaftor (1) Leczenie mukowiscydozy
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w schemacie leczenia skojarzonego z iwakaftorem w postaci tabl. w leczeniu pacjentów chorych na mukowiscydozê w wieku co najmniej 6 lat, którzy s¹ homozygotyczni pod wzglêdem mutacji
F508del lub którzy s¹ heterozygotyczni pod wzglêdem mutacji F508del i maj¹ jedn¹
z nastêpuj¹cych mutacji genu mukowiscydozowego przezb³onowego regulatora
przewodnictwa (ang. CFTR): P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G,
711+3A›G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G›A, 3272-26A›G i
3849+10kbC›T.
Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
100%

7,03
bezp³.
4,30
100% 13,56
Rx C(1) bezp³.
Symla: tabl. 50 mg - 30 szt. u
R(2)
4,90
100% 25,62
Rx C(1) bezp³.
Symla: tabl. 100 mg - 30 szt. u
R(2)
5,11
Lamotrigine (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrêbie OUN - postêpowanie wspomagaj¹ce; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka. Doroœli i m³odzie¿ w wieku 13 lat i powy¿ej: leczenie skojarzone lub w
monoterapii napadów czêœciowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych. Napady zwi¹zane z zespo³em Lennox-Gastaut. Lek jest stosowany w le-

Symla: tabl. 25 mg - 30 szt. u

Rx C(1)

R(2)
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czeniu skojarzonym, jednak mo¿e zostaæ zastosowana jako 1-szy lek
przeciwpadaczkowy w³¹czany do leczenia zespo³u Lennox-Gastaut. Dzieci i m³odzie¿ w wieku 2-12 lat: leczenie skojarzone napadów czêœciowych i uogólnionych, w
tym napadów toniczno-klonicznych oraz napadów zwi¹zanych z zespo³em Lennox-Gastaut. Monoterapia w typowych napadach nieœwiadomoœci. Zaburzenia
afektywne dwubiegunowe. Doroœli w wieku 18 lat i powy¿ej: zapobieganie epizodom
depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u których
wystêpuj¹ g³ównie epizody depresji. Lek nie jest wskazany w doraŸnym leczeniu epizodów manii ani depresji.
Symphar

Symletrol: tabl. powl. 2,5 mg - 30 szt.

Rx 100%

Letrozole

Symlosin SR®: kaps. o przed³. uwalnianiu 0,4 mg
- 30 szt.
Symlosin SR®: kaps. o przed³. uwalnianiu 0,4 mg
- 90 szt.

100%
S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)

23,04
7,76
bezp³.
49,56
9,60
bezp³.

Tamsulosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
W: Objawy z dolnych dróg moczowych (ang.LUTS) zwi¹zane z ³agodnym rozrostem
gruczo³u krokowego (ang.BPH).
Symphar

Symonette: tabl. powl. 75 µg - 28 szt.

Rx 100%

Desogestrel

Sympramol®: tabl. dra¿. 50 mg - 20 szt. u
Sympramol®: tabl. dra¿. 50 mg - 60 szt. u
Sympramol®: tabl. dra¿. 50 mg - 90 szt. u

25,00
Symphar

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Synza: tabl. 10 mg - 28 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

Olanzapine

+Pharma Arzneimittel

Syrop prawoœlazowy z³o¿ony GEMI: syrop
26 mg/10 ml - 1 but. 125 g

Rx 100%

X Synza: tabl. 5 mg - 28 szt. u
Symphar

Rx R(1)

100% 39,01
50%(1) 19,51
Cloxacillin (1) W: Kloksacylina jest stosowana w zaka¿eniach wywo³ywanych
przez gronkowce: zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich (czyracznoœæ), zaka¿enia dolnych dróg oddechowych, ropne powik³ania pooparzeniowe i pooperacyjne, zaka¿enia koœci i szpiku, g³ównie pourazowe - postaæ doustn¹ podaje siê w póŸniejszym
etapie leczenia. Przed rozpoczêciem leczenia nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce stosowania antybiotyków.
Polfa Tarchomin SA

Rx

Syntarpen®: tabl. powl. 500 mg - 16 szt.

Ephedrine hydrochloride

Tafen® Nasal: aerozol do nosa 32 µg/dawkê
- 1 op. 120 dawek
Tafen® Nasal: aerozol do nosa 50 µg/dawkê
- 1 op. 200 dawek
Tafen® Nasal: aerozol do nosa 64 µg/dawkê
- 1 op. 120 dawek

5,20

13,38
36,32
50,34 Systen® Conti: system transdermalny

Rx

Rx 100%

X

Rx 100%

29,96

Sandoz GmbH

100% 4359,55
B(1)
bezp³.
100% 18683,78
Rx-z
tTafinlar: kaps. twarde 50 mg - 120 szt.
B(1)
bezp³.
100% 6539,33
Rx-z
tTafinlar: kaps. twarde 75 mg - 28 szt.
(1)
B
bezp³.
100% 28025,68
Rx-z
tTafinlar: kaps. twarde 75 mg - 120 szt.
(1)
B
bezp³.
Dabrafenib (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipilimumabem
W: Produkt leczniczy jest wskazany w monoterapii u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym czerniakiem lub czerniakiem z przerzutami z mutacj¹ genu BRAF V600.

100% 22,45
30%(1)
6,74
Estradiol hemihydrate (1) W: Hormonalna terapia zastêpcza w leczeniu objawów niedoboru estrogenów takich jak zaburzenia naczynioruchowe (uderzenia gor¹ca), atrofia narz¹dów moczowo-p³ciowych zwi¹zanych z menopauz¹ u kobiet po
histerektomii. U kobiet z zachowan¹ macic¹ nale¿y stosowaæ dodatkowo progestagen w celu zapobiegania hiperplazji i raka endometrium. Zapobieganie osteoporozie u kobiet po menopauzie, u których stwierdza siê podwy¿szone ryzyko z³amañ w Taflotan: krople do oczu [roztw.] 15 µg/ml
przysz³oœci oraz nietolerancjê lub przeciwwskazanie do stosowania innych produk- - 3 sasz. 10 poj.
tów leczniczych zalecanych do zapobiegania osteoporozie. WP: Transseksualizm
(F64.0)
Theramex Ireland Limited Tafluprost

Systen® 50: system transdermalny 50 µg/24 h - 6 szt.

19,94

Budesonide

X tTafinlar: kaps. twarde 50 mg - 28 szt.
X

Biofaktor Sp. z o.o.

Rx 100%

Rx-z

Novartis Europharm Limited

Rx 100%

71,00
Santen Oy

100% 63,48
100% 37,87
Taflotan Multi : krople do oczu [roztw.] 15 µg/ml
Rx 30%(1) 38,70
30%(1) 22,16 - 1 but. 3 ml
S(2)
bezp³.
Estradiol + Norethisterone (sta³e dawki) (1) W: Hormonalna terapia zastêpSymquel® XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 50 mg - 60 szt. Rx 100% 24,14 cza w leczeniu objawów niedoboru estrogenów u kobiet zwi¹zanych z menopauz¹. Tafluprost (1) W: Obni¿anie podwy¿szonego ciœnienia œródga³kowego w leczeniu
Theramex Ireland Limited jaskry z otwartym k¹tem przes¹czania i nadciœnienia ocznego. W monoterapii u pau
R(1)
4,57
100% 87,21 Systen® Sequi: system transdermalny
100% 29,08 cjentów, którzy mog¹ odnieœæ korzyœæ ze stosowania kropli do oczu bez œrodka konSymquel® XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 200 mg
serwuj¹cego; niewystarczaj¹co reaguj¹ na leczenie pierwszego rzutu; nie toleruj¹
Rx (1)
Rx
- 60 szt. u
R
3,20 3,2 mg+ 11,2 mg - 4 szt.+ 4 szt.
30%(1) 13,37 lub nie mog¹ stosowaæ leczenia pierwszego rzutu z uwagi na przeciwwskazania. Ja®
100% 126,67 Estradiol + Norethisterone (dawki sekwencyjne) (1) W: Hormonalna terapia ko leczenie wspomagaj¹ce do terapii b-adrenolitykami. Lek jest wskazany do stosoSymquel XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 300 mg
Rx (1)
wania u doros³ych w wieku ³18 lat. (2) Pacjenci 75+
Santen Oy
- 60 szt. u
R
4,80 zastêpcza (HTZ) w leczeniu objawów niedoboru estrogenów zwi¹zanych z menopauz¹.
Theramex Ireland Limited
100% 26082,00
Symquel® XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 400 mg
Rx-z
tabl.
powl.
40
mg
30
szt.
tTagrisso:
Rx 100%
X Szczepionka przeciwgruŸlicza BCG 10: inj.
B(1)
bezp³.
- 60 szt. u
Rx 100%
X
[prosz.+ rozp. do przyg. zaw.] - 1 amp. prosz.+ rozp.
Quetiapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
100% 26082,00
Rx-z (1)
tTagrisso: tabl. powl. 80 mg - 30 szt.
W: Produkt wskazany jest w: leczeniu schizofrenii; leczeniu zaburzenia afektywne- Szczepionka przeciwgruŸlicza BCG 10: inj.
B
bezp³.
X
go dwubiegunowego: w leczeniu umiarkowanych do ciê¿kich epizodów maniakalny- [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.] - 5 amp. z prosz.+ 5 amp. z Rx 100%
Osimertinib (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
ch w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, w leczeniu epizodów rozp.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów
ciê¿kiej depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, w zapob- BCG vaccine
Biomed Lublin
z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca
ieganiu nawrotom epizodów maniakalnych lub depresyjnych u pacjentów z zaburze(NDRP) z obecn¹ mutacj¹ T790M w genie koduj¹cym receptor dla naskórkowego
niem afektywnym dwubiegunowym, którzy reagowali na wczeœniejsze leczenie Szczepionka tê¿cowa adsorbowana (T): inj.
Rx 100% 25,68 czynnika wzrostu (ang. EGFR).
AstraZeneca
kwetiapin¹; leczeniu skojarzonym epizodów ciê¿kiej depresji u pacjentów z ciê¿kimi dom./podsk. [zaw.] 40 j.m. - 3 amp. 0,5 ml
zaburzeniami depresyjnymi (ang. MDD), jeœli odpowiedŸ na monoterapiê przeciwd- Tetanus vaccines
Biomed Warszawa
100% 68870,09
epresyjn¹ by³a niewystarczaj¹ca. Przed rozpoczêciem leczenia, lekarz powinien
Rx-z
tTakhzyro: inj. [roztw.] 300 mg - 1 fiol.
B(1)
Rx 100% 42,57
bezp³.
wzi¹æ pod uwagê profil bezpieczeñstwa produktu.
Symphar Tachyben: inj. [roztw.] 25 mg - 5 amp.
EVER Lanadelumab (1) Program lekowy: leczenie zapobiegawcze chorych z nawracaRx 100% 15,20 Urapidil
Symtiver: tabl. 20 mg+ 40 mg - 30 szt.
j¹cymi
napadami
dziedzicznego
obrzêku
naczynioruchowego
o
ciê¿kim
przebiegu
Rx 100% 29,64 Taclar®: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 500 mg
Symtiver: tabl. 20 mg+ 40 mg - 60 szt.
Rx 100% 64,47 W: Produkt jest wskazany do stosowania w ramach rutynowej profilaktyki nawracaj¹cych napadów dziedzicznego obrzêku naczynioruchowego (ang. HAE) u pacjenDimenhydrinate + Cinnarizine
Symphar - 1 fiol. 20 ml
Shire
Clarithromycin
Polfa Tarchomin SA tów w wieku 12 lat i starszych.
Rx 100%
Symtrend®: tabl. powl. 6,25 mg - 30 szt. u
7,13
100% 25,45 ¢ Talinat: inj. [roztw.] 0,5 mg/10 ml - 1 amp. 10 ml ± Lz 100%
Rx 100%
Symtrend®: tabl. powl. 12,5 mg - 30 szt. u
9,08 Taclar®: tabl. powl. 500 mg - 14 szt.
Rx
50%(1) 13,26 Fentanyl
VEM
Rx 100% 11,41
Symtrend®: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u
Clarithromycin (1) W: Klarytromycyna jest wskazana do stosowania u doros³ych i Taliximun: kaps. twarde 0,5 mg - 30 szt.
Rx 100%
X
Carvedilol
Symphar
dzieci powy¿ej 12 lat w leczeniu zaka¿eñ wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe
Rx 100%
X
na klarytromycynê. Do zaka¿eñ tych zaliczamy: zaka¿enia górnych dróg oddecho- Taliximun: kaps. twarde 1 mg - 30 szt.
Symural: granulat do przyg. roztw. doust. 3 g
Rx 100% 14,02 wych (np. zapalenie gard³a wywo³ane przez paciorkowce, zapalenie zatok), zaka¿eRx 100%
Taliximun: kaps. twarde 5 mg - 30 szt.
X
- 1 sasz. 8 g
nia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie p³uc), ostre zapalValeant
Fosfomycin
Symphar
enie ucha œrodkowego, zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich (np. liszajec zakaŸny, za- Tacrolimus
Opipramol

Symphar

100% 1665,00
B(1)
bezp³.
100% 3329,99
Rx (1)
Synagis: inj. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 1 ml
B
bezp³.
Palivizumab (1) Program lekowy: profilaktyka zaka¿eñ wirusem RS u dzieci z
przewlek³¹ chorob¹ p³uc (dysplazj¹ oskrzelowo-p³ucn¹)
W: Preparat jest wskazany w zapobieganiu ciê¿kiej chorobie dolnych dróg oddechowych, wymagaj¹cej hospitalizacji i wywo³anej przez syncytialny wirus oddechowy
(ang. RSV) u dzieci z du¿ym zagro¿eniem chorob¹ wywo³an¹ przez RSV: u dzieci
urodzonych w 35. tyg. ci¹¿y lub wczeœniej i w wieku poni¿ej 6 m-cy na pocz¹tku sezonu wystêpowania zaka¿eñ RSV, u dzieci poni¿ej 2 r¿. wymagaj¹cych leczenia z
powodu dysplazji oskrzelowo-p³ucnej w okresie poprzednich 6 m-cy, u dzieci poni¿ej 2 r¿. z istotn¹ hemodynamicznie, wrodzon¹ wad¹ serca.
AstraZeneca

Synagis: inj. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 0,5 ml

Synagis: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 50 mg
- 1 fiol.+ rozp.
Synagis: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 100 mg
- 1 fiol.+ rozp.

Rx

Pneumococcal vaccine

Syntarpen®: inj. dom./do¿./inf. [prosz. do przyg. roztw.]
1 g - 1 fiol.
Cloxacillin

Taconal: maœæ 20 mg/g - 1 tuba 15 g
Taconal: maœæ 20 mg/g - 1 tuba 8 g
Mupirocin

Rx 100% 2378,57 Tadalafil

Rx 100% 4757,13 Tadalafil Maxigra: tabl. powl. 10 mg - 2 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Tadalafil SUN: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
11,27 Tadalafil SUN: tabl. powl. 10 mg - 4 szt.
6,16 Tadalafil SUN: tabl. powl. 20 mg - 4 szt.

Rx

Tadalafil

Tadalafil Teva: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
Tadalafil Teva: tabl. powl. 10 mg - 4 szt.
Tadalafil Teva: tabl. powl. 20 mg - 4 szt.
Tadalafil

Rx 100%

64,00

OTC 100%

33,43

Belupo

Polpharma

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

64,00
25,00
32,00

Sun Pharmaceutical

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

74,65
41,44
57,35

Teva Pharmaceuticals Polska

100% 9744,89
B(1)
bezp³.
Ixekizumab (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu
agresywnym (£ZS)
W: £uszczyca plackowata. Produkt jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej postaci ³uszczycy plackowatej u doros³ych wymagaj¹cych leczenia ogólnego.
£uszczyca plackowata u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
umiarkowanej do ciê¿kiej postaci ³uszczycy plackowatej u dzieci w wieku od 6 lat o
mc. wynosz¹cej co najmniej 25 kg oraz u m³odzie¿y wymagaj¹cej leczenia ogólnego. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt jest wskazany do stosowania w monoterapii lub w skojarzeniu metotreksatem w leczeniu aktywnego ³uszczycowego
zapalenia stawów u doros³ych pacjentów, którzy nie odpowiedzieli w wystarczaj¹cym stopniu na terapiê jednym lub wieloma lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARD) albo nie toleruj¹ takiego leczenia.
Spondyloartropatia osiowa. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (spondyloartropatia osiowa ze zmianami radiograficznymi): produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego
zapalenia stawów krêgos³upa, u których odpowiedŸ na leczenie konwencjonalne by³a niedostateczna. Spondyloartropatia osiowa bez zmian radiograficznych: produkt
jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹
spondyloartropatii osiowej bez zmian radiograficznych z obiektywnymi objawami
stanu zapalnego, o czym œwiadczy podwy¿szenie stê¿enia bia³ka C-reaktywnego
(CRP) i/lub wynik rezonansu magnetycznego (MR), u których odpowiedŸ na NLPZ
by³a niedostateczna.
Eli Lilly

tTaltz: inj. [roztw.] 80 mg/ml - 2 wstrzyk. 1 ml

Rx-z

Talvosilen® forte: kaps. 30 mg+ 500 mg - 10 szt. ±

Rx 100%

Codeine phosphate + Paracetamol

Tadamen: tabl. powl. 10 mg - 2 szt.

Rx 100%

Tadalafil

Mylan Healthcare
tTalzenna: kaps. twarde 0,25 mg - 30 szt. u
Rx 100% 105,33
Rx 100% 40,61 tTalzenna: kaps. twarde 1 mg - 30 szt. u
Rx 100% 50,97

Rx 100% 150,00 Tadaxin: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
Tadaxin: tabl. powl. 10 mg - 4 szt.
GSK Commercial
Tadaxin: tabl. powl. 20 mg - 4 szt.
Rx 100%
4,65 Tadalafil
Polfa Tarchomin SA

23,30
15,62

Aflofarm Farmacja Polska

Tadalafil

AbbVie Polska

100%
30%(1)
100% 32,12
Rx
Syndi-35®: tabl. dra¿. 2 mg+ 0,035 mg - 63 szt.
30%(1) 16,78
Ethinylestradiol + Cyproterone acetate (1) W: Leczenie umiarkowanego do
ciê¿kiego tr¹dziku (z ³ojotokiem lub bez niego) zwi¹zanego z wra¿liwoœci¹ na androgeny i/lub hirsutyzmu u kobiet w wieku rozrodczym. Produkt leczniczy powinien byæ
stosowany w leczeniu tr¹dziku wy³¹cznie, wówczas gdy zawiod³y terapia miejscowa
i ogólnoustrojowe leczenie antybiotykami. Poniewa¿ produkt leczniczy jest równie¿
hormonalnym œrodkiem antykoncepcyjnym, nie powinien byæ stosowany w skojarSymphar
zeniu z innymi hormonalnymi œrodkami antykoncepcyjnymi.

Synflorix™: inj. dom. [zaw.] 0,5 ml
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml

Rx

palenie mieszków w³osowych, zapalenie tkanki ³¹cznej, ropnie), rozsiane lub zlokalizowane zaka¿enia Mycobacterium avium lub Mycobacterium intracellulare; zlokalizowane zaka¿enia Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum lub Mycobacterium kansasii. U pacjentów zaka¿onych HIV (liczba limfocytów CD4
£100/mm3) klarytromycyna jest wskazana do zapobiegania rozsianym zaka¿eniom
wywo³anym przez kompleks Mycobacterium avium (MAC). U pacjentów z owrzodzeniem dwunastnicy i potwierdzonym diagnostycznie zaka¿eniem Helicobacter
pylori zaleca siê leczenie klarytromycyn¹ jednoczeœnie z preparatami hamuj¹cymi
wydzielanie soku ¿o³¹dkowego oraz innym antybiotykiem. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce prawid³owego stosowania antybiotyków.Polfa Tarchomin SA

Tadalafil Belupo: tabl. powl. 20 mg - 4 szt.

Palivizumab

Syndi-35®: tabl. dra¿. 2 mg+ 0,035 mg - 21 szt.

3,2 mg+ 11,2 mg - 8 szt.

38,00

Synoptis Pharma

15,89
Miralex

100% 6637,33
B(1)
bezp³.
100% 19916,74
Rx-z (1)
B
bezp³.

Rx-z

Talazoparib (1) Program lekowy: leczenie raka piersi
W: Produkt jest wskazany do stosowania w monoterapii w leczeniu doros³ych pacjentów z mutacjami germinalnymi w genach BRCA1/2, u których wystêpuje
HER2-ujemny (bez obecnoœci receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu

LEKsykon - Receptariusz

typu 2) miejscowo zaawansowany lub z przerzutami rak piersi. Pacjenci powinni byæ
uprzednio poddani chemioterapii neoadjuwantowej/adjuwantowej, lub z powodu
miejscowo zaawansowanego/przerzutowego raka piersi, opartej na antracyklinach
i/lub taksanach, chyba ¿e nie kwalifikowali siê do takiego leczenia. Pacjenci z
(HR)-dodatnim (z obecnoœci¹ receptora hormonalnego) rakiem piersi powinni byæ
uprzednio poddani hormonoterapii, chyba ¿e nie kwalifikowali siê do niej.
Pfizer

Tamiflu®: kaps. twarde 30 mg - 10 szt.
Tamiflu®: kaps. twarde 45 mg - 10 szt.
Tamiflu®: kaps. twarde 75 mg - 10 szt.

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

X
X
X

100% 82,16 Taromentin®: prosz. do przyg. zaw. doust. 457 mg/5 ml
100% 10,45
Rx
Rx 30%(1) 55,61 - 1 but. 35 ml
50%(1)
7,21
S(2)
100% 29,38
bezp³. Taromentin®: prosz. do przyg. zaw. doust. 457 mg/5 ml
Rx
Tafluprost + Timolol (1) W: Obni¿anie ciœnienia wewn¹trzga³kowego (ang. IOP) - 1 but. 140 ml
50%(1) 16,40

Taptiqom: krople do oczu [roztw.] (15 µg+ 5 mg)/ml
- 30 poj. 0,3 ml u

u doros³ych pacjentów z jaskr¹ z otwartym k¹tem lub nadciœnieniem wewn¹trzga³kowym, u których nie uzyskano zadowalaj¹cej odpowiedzi na stosowan¹ miejscowo
monoterapiê b-adrenolitykami lub analogami prostaglandyn, i którzy wymagaj¹ leczenia skojarzonego i mogliby odnieœæ korzyœæ ze stosowania kropli do oczu bez
œrodka konserwuj¹cego. (2) Pacjenci 75+
Santen Oy

Roche
100% 2063,88
Rx-z (1)
Tarceva®: tabl. powl. 25 mg - 30 szt.
B
bezp³.
100% 15,79
100% 6917,40
Rx R(1)
3,20
®: tabl. powl. 100 mg - 30 szt.
Rx-z
Tarceva
B(1)
bezp³.
S(2)
bezp³.
100% 8618,40
Tamsulosin hydrochloride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
®: tabl. powl. 150 mg - 30 szt.
Rx-z
Tarceva
W: Objawy ze strony dolnych dróg moczowych (ang. LUTS) zwi¹zane z ³agodnym
B(1)
bezp³.
rozrostem gruczo³u krokowego (ang. BPH).
Orion Corporation
Erlotinib (1) Chemioterapia ICD-10: C.81.
100% 23,56 W: Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP): produkt leczniczy jest wskazany w leTamisPras: tabl. o przed³. uwalnianiu 0,4 mg - 30 szt. Rx R(1)
8,28 czeniu pierwszego rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca
(NDRP) miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z aktywuj¹cymi mutacjami
S(2)
bezp³. EGFR. Produkt leczniczy jest tak¿e wskazany w monoterapii w leczeniu podtrzymuj¹cym u pacjentów z miejscowo zaawansowanym NDRP lub z NDRP z przerzutami,
Tamsulosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
W: Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. LUTS) zwi¹zane z ³agodnym rozros- u których nast¹pi³a stabilizacja choroby po 4 cyklach standardowej chemioterapii
Apotex Inc. pierwszego rzutu opartej na pochodnych platyny. Produkt leczniczy jest tak¿e wskatem gruczo³u krokowego (ang. BPH).
zany w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym NDRP lub NDRP z przeRx 100% 61,00 rzutami, u których dosz³o do niepowodzenia leczenia po uprzednim zastosowaniu
Tamivil: tabl. 75 mg - 10 szt.
Oseltamivir
Biofarm co najmniej jednego schematu chemioterapii. Przy przepisywaniu produktu leczniczego nale¿y wzi¹æ pod uwagê czynniki zwi¹zane z wyd³u¿eniem prze¿ycia. Nie wy100% 19,23 kazano korzyœci, co do czasu prze¿ycia ani innych istotnych klinicznie skutków
Tamoptim: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 0,4 mg
(1)
Rx R
3,95 leczenia u pacjentów z nowotworami, w których w badaniu immunohistochemiczn- 30 szt.
ym (IHC) nie stwierdzano ekspresji receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu
S(2)
bezp³. (EGFR). Rak trzustki: produkt leczniczy w skojarzeniu z gemcytabin¹ jest wskazany
100% 36,52 w leczeniu pacjentów z rakiem trzustki z przerzutami. Przy przepisywaniu produktu
Tamoptim: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 0,4 mg
leczniczego nale¿y wzi¹æ pod uwagê czynniki zwi¹zane z wyd³u¿eniem prze¿ycia.
Rx R(1)
6,40 Nie wykazano korzyœci co do czasu prze¿ycia u pacjentów z chorob¹ miejscowo za- 60 szt.
S(2)
bezp³. awansowan¹.
Roche
100% 53,42 Tardyferon-Fol®: tabl. powl. o zmodyf. uwalnianiu
Rx 100% 20,87
Tamoptim: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 0,4 mg
Rx R(1)
9,60 80 mg+ 0,35 mg - 30 szt.
- 90 szt.
Pierre Fabre Medicament
S(2)
bezp³. Ferrous sulphate + Folic acid
Tamsulosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
Tardyferon®: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu 80 mg
Rx 100% 19,11
W: Objawy ze strony dolnych dróg moczowych (ang. LUTS) zwi¹zane z ³agodnym - 30 szt.
rozrostem gruczo³u krokowego (ang. BPH).
Synoptis Pharma
Ferrous sulphate
Pierre Fabre Medicament

Oseltamivir

Tamiron: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 0,4 mg
- 30 szt.

Tamoxifen-Ebewe 10: tabl. 10 mg - 30 szt. u
Tamoxifen-Ebewe 20: tabl. 20 mg - 30 szt. u
Tamoxifen

Rx 100%
Rx 100%

5,67
¢ Targin: tabl. o przed³. uwalnianiu 5 mg+ 2,5 mg
X - 60 szt. ±

Ebewe Pharma GmbH

100%
Rx B(1)
Tamoxifen-EGIS: tabl. 20 mg - 30 szt. (3 blistry) u
B(2)
Tamoxifen (1) Nowotwory z³oœliwe (2) Chemioterapia ICD-10: C.52.
W: Leczenie raka piersi.

Tamoxifen Sandoz: tabl. 20 mg - 30 szt. u

Rx

100%
B(1)

10,32
bezp³.
bezp³.
Egis

13,88
bezp³.

Tamoxifen (1) Nowotwory z³oœliwe
W: Leczenie uzupe³niaj¹ce po pierwotnej terapii raka piersi. Leczenie zaawansowanego raka piersi z przerzutami.
Sandoz GmbH
100%

100% 46,84
B(1)
2,20
100% 98,39
¢ Targin: tabl. o przed³. uwalnianiu 10 mg+ 5 mg
Rx-w (1)
B
- 60 szt. ±
9,11
100% 170,43
¢ Targin: tabl. o przed³. uwalnianiu 20 mg+ 10 mg
Rx-w (1)
B
- 60 szt. ±
bezp³.
100% 328,66
¢ Targin: tabl. o przed³. uwalnianiu 40 mg+ 20 mg
Rx-w (1)
B
- 60 szt. ±
bezp³.
Oxycodone hydrochloride + Naloxone hydrochloride (1) Ból w przebiegu
chorób nowotworowych – u pacjentów, u których wystêpuj¹ zaparcia poopioidowe
W: Silny ból, który mo¿e byæ w³aœciwie leczony jedynie przy zastosowaniu opioidowych leków przeciwbólowych. Leczenie objawowe drugiego rzutu pacjentów z idiopatycznym zespo³em niespokojnych nóg o nasileniu od ciê¿kiego do bardzo
ciê¿kiego po wykazaniu nieskutecznoœci leczenia dopaminergicznego. Obecnoœæ
antagonisty receptora opioidowego - naloksonu - przeciwdzia³a wystêpowaniu zaparæ wywo³anych przez opioidy poprzez hamowanie oddzia³ywania oksykodonu na
receptory opioidowe zlokalizowane w œcianie jelita. Lek jest wskazany do stosowaMundipharma
nia u doros³ych.

Rx-w

15,65
3,20
(2)
S
bezp³.
Tamsulosin hydrochloride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
100% 4037,04
Rx-z (1)
W: Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. LUTS) zwi¹zane z ³agodnym rozros- Targretin®: kaps. elastyczne 75 mg - 100 szt.
B
bezp³.
tem gruczo³u krokowego (ang. BPH).
G.L. Pharma GmbH
Bexarotene (1) Program lekowy: leczenie beksarotenem ziarniaka grzybiastego
100% 24,06 lub zespo³u Sezary’ego
Tamsudil: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 0,4 mg
Rx R(1)
8,78 W: Do leczenia zmian skórnych w zaawansowanym stadium ch³oniaka skórnego
- 30 szt.
T-komórkowego (ang. Cutaneous T-cell lymphoma = CTCL), u pacjentów z nawrotS(2)
bezp³. em po co najmniej jednym leczeniu ogólnym.
Valeant
Tamsudil: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 0,4 mg
Rx 100%
X
100% 16,59

Tamsiger: tabl. o przed³. uwalnianiu 0,4 mg - 30 szt. u Rx R(1)

- 90 szt.
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Tamif

Rx 50%(1) 10,92
Tarivid® 200: tabl. powl. 200 mg - 10 szt.
Tamsulosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
W: Objawy z dolnych dróg moczowych (ang.LUTS) zwi¹zane z ³agodnym rozrostem
B(2)
5,25
gruczo³u krokowego (ang.BPH).
Actavis Group PTC ehf. Ofloxacin (1) W: Doroœli. Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu nastêpu100% 17,23 j¹cych zaka¿eñ bakteryjnych: odmiedniczkowe zapalenie nerek i powik³ane zaka¿enia uk³adu moczowego, zapalenie gruczo³u krokowego, zapalenie j¹dra i naj¹drza,
TamsuGen®: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 0,4 mg Rx R(1)
3,20 zapalenie narz¹dów miednicy mniejszej, w leczeniu skojarzonym. Dla poni¿ej wy- 30 szt.
(2)
S
bezp³. mienionych wskazañ produkt leczniczy nale¿y stosowaæ jedynie wtedy, gdy stosowanie leków przeciwbakteryjnych powszechnie zalecanych jako leczenie 1-go rzutu
Tamsulosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
tych zaka¿eñ uznaje siê za niew³aœciwe: niepowik³ane zapalenie pêcherza moczowW: Objawy z dolnych dróg moczowych (ang.LUTS) zwi¹zane z ³agodnym rozrostem ego, zapalenie cewki moczowej, ciê¿kie zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich, ostre
gruczo³u krokowego (ang.BPH).
Generics
bakteryjne zapalenie zatok, zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, pozaszpiRx 100%
Tanatril: tabl. 5 mg - 28 szt.
8,95 talne zapalenie p³uc. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce prawid³owego stosowania leków przeciwbakteryjnych. (2) GruŸlica, w tym równie¿ gruŸliRx
100%
Tanatril: tabl. 10 mg - 28 szt.
20,12 ca wielolekooporna i inne mykobakteriozy
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Rx 100% 35,56
Tanatril: tabl. 20 mg - 28 szt.
100% 29,59
®
Rx
Imidapril
Bausch Health Taromentin : tabl. powl. 1 g - 14 szt.
50%(1) 17,01
100% 23,32
100% 39,07
®
Rx
Rx R(1)
Tanyz®: kaps. o zmod. uwalnianiu 0,4 mg - 30 szt.
8,04 Taromentin : tabl. powl. 1 g - 21 szt.
50%(1) 20,20
S(2)
bezp³. Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Preparat wskazany jest do leczenia naTamsulosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
stêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne zapalenie
W: Objawy dotycz¹ce dolnych dróg moczowych (ang. LUTS) zwi¹zane z ³agodnym zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przerozrostem gruczo³u krokowego (ang. BPH).
Krka wlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc;
zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skó100% 23,14 ry i tkanek miêkkich szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia przez zwierzêTanyz® ERAS: tabl. o przed³. uwalnianiu 0,4 mg
Rx R(1)
7,86 ta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia
- 30 szt.
koœci i stawów, w szczególnoœci zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê
S(2)
bezp³. oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Tamsulosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka
Polfa Tarchomin SA
W: Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. LUTS) zwi¹zane z ³agodnym rozrostem gruczo³u krokowego (ang. BPH).
Krka

Taromentin®: prosz. do przyg. zaw. doust. 457 mg/5 ml Rx 100% 19,43
- 1 but. 70 ml
50%(1) 12,94
Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Lek wskazany jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne zapalenie zatok
(w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia przez zwierzêta,
ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia
koœci i stawów, w szczególnoœci zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê
oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka
Polfa Tarchomin SA

100% 17,77
50%(1) 10,58
100% 25,73
Rx
Taromentin®: tabl. powl. 625 mg - 21 szt.
50%(1) 14,95
Amoxicillin + Clavulanic acid (1) W: Preparat wskazany jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne zapalenie
zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc;
zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich, szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia przez zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia
koœci i stawów, w szczególnie zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka

Taromentin®:

Rx

tabl. powl. 625 mg - 14 szt.

Polfa Tarchomin SA

Taromentin®: inf. do¿./inj. [prosz. do przyg. roztw.]
Rx 100%
600 mg - 1 fiol.
Taromentin®: inf. do¿./inj. [prosz. do przyg. roztw.] 1,2 g Rx 100%
- 1 fiol.
Amoxicillin + Clavulanic acid

5,75
8,45

Polfa Tarchomin SA

Taromentin®: inf. do¿./inj. [prosz. do przyg. roztw.] 2,2 g Rx 100%
- 1 fiol.
Amoxicillin + Clavulanic acid

24,39

Polfa Tarchomin SA

Tarsime: inj. [prosz. do przyg. zaw. lub roztw.] 750 mg
- 1 fiol.
Tarsime: inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.] 1500 mg
- 1 fiol.
Cefuroxime axetil

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Polfa Tarchomin SA

Rx 100%
Rx 100%

Tarsime: tabl. powl. 250 mg - 10 szt.
Tarsime: tabl. powl. 500 mg - 10 szt.
Cefuroxime axetil

18,13
33,88

Polfa Tarchomin SA

Tartriakson: inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.] 1 g
- 1 fiol. prosz.
Tartriakson: inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.] 2 g
- 1 fiol. prosz.
Ceftriaxone

Rx 100%

9,20

Rx 100%

10,20

Polfa Tarchomin SA

Tasigna: kaps. twarde 150 mg - 28 szt.
Tasigna: kaps. twarde 200 mg - 28 szt.

Rx-z 100%
Rx-z 100%

X
X
100% 11117,88
Rx-z
Tasigna: kaps. twarde 200 mg - 112 szt.
B(1)
bezp³.
Nilotinib (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki szpikowej
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nowo rozpoznan¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (CML) w fazie przewlek³ej z chromosomem
Philadelphia.
Novartis Europharm Limited

Tdap Szczepionka SSI:
- 1 amp.-strzyk.
Tdap Szczepionka SSI:
- 5 amp.-strzyk.
Tdap Szczepionka SSI:
- 10 amp.-strzyk.
Tdap Szczepionka SSI:
- 20 amp.-strzyk.

inj. dom. [zaw.]

Rx 100%

X

inj. dom. [zaw.]

Rx 100%

X

inj. dom. [zaw.]

Rx 100%

X

inj. dom. [zaw.]

Rx 100%

X

Diphtheria toxoid + Pertussis toxoid + Tetanus toxoid

AJ Vaccines A/S

100% 15224,96
B(1)
bezp³.
100% 20358,70
Rx-z (2)
B
bezp³.
Atezolizumab (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
(2) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca, Program lekowy:
leczenie raka w¹trobokomórkowego
W: Rak urotelialny (ang. UC). Produkt w monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z rakiem urotelialnym miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami: po wczeœniejszej chemioterapii zawieraj¹cej zwi¹zki platyny lub u pacjentów,
którzy nie kwalifikuj¹ siê do leczenia cisplatyn¹ i u których ekspresja PD-L1 w tkance
nowotworowej wynosi ³5%. Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP) we wczesnym stadium. Produkt w monoterapii jest wskazany jako leczenie adiuwantowe po
ca³kowitej resekcji i chemioterapii opartej na zwi¹zkach platyny u doros³ych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca o wysokim ryzyku wyst¹pienia nawrotu,
u których w tkance nowotworowej ekspresja PD-L1 wynosi ³50% na komórkach
guza (ang. TC) oraz u których nie wykryto mutacji EGFR ani rearan¿acji ALK. Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP) z przerzutami. Produkt, w skojarzeniu z bewacyzumabem, paklitakselem i karboplatyn¹, jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu
u doros³ych pacjentów z niep³askonab³onkowym niedrobnokomórkowym rakiem
p³uca z przerzutami. U pacjentów z NDRP z mutacj¹ EGFR lub z ALK-dodatnim
NDRP produkt w skojarzeniu z bewacyzumabem, paklitakselem i karboplatyn¹ jest
wskazany dopiero po niepowodzeniu odpowiednich terapii ukierunkowanych molekularnie. Produkt w skojarzeniu z nab-paklitakselem i karboplatyn¹ jest wskazany w
leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z niep³askonab³onkowym NDRP z

Tecentriq: inf. [konc. do przyg. roztw.] 840 mg
- 1 fiol. 14 ml NOWOŒÆ
tTecentriq: inf. [konc. do przyg. roztw.] 1200 mg
- 1 fiol. 20 ml u

Rx-z

140

LEKsykon - Receptariusz

Tecfi

przerzutami, u których nie wykryto mutacji EGFR ani rearan¿acji ALK. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z NDRP z przerzutami, z ekspresj¹ PD-L1 ³50% na komórkach guza (TC) lub
³10% na komórkach immunologicznych naciekaj¹cych guz (ang. IC) oraz u których nie wykryto mutacji EGFR ani rearan¿acji ALK. Produkt w monoterapii jest
wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z NDRP miejscowo zaawansowanym lub
z przerzutami, po wczeœniejszej chemioterapii. Pacjenci z NDRP z mutacj¹ EGFR
lub ALK-dodatnim NDRP przed leczeniem produktem powinni otrzymaæ równie¿ terapie ukierunkowane molekularnie. Drobnokomórkowy rak p³uca (DRP). Produkt, w
skojarzeniu z karboplatyn¹ i etopozydem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z drobnokomórkowym rakiem p³uca w chorobie rozleg³ej
(ang. ES-SCLC). Potrójnie ujemny rak piersi (ang. TNBC). Produkt w skojarzeniu z
nab-paklitakselem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym
potrójnie ujemnym rakiem piersi, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z
ekspresj¹ PD-L1 na komórkach immunologicznych naciekaj¹cych guz (IC) ³1%,
którzy wczeœniej nie otrzymywali chemioterapii z powodu choroby rozsianej. Rak
w¹trobowokomórkowy (ang. HCC). Produkt, w skojarzeniu z bewacyzumabem jest
wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z zaawansowanym lub nieresekcyjnym
rakiem w¹trobowokomórkowym, którzy wczeœniej nie otrzymywali leczenia systemowego.
Roche

mg + 5 mg. Leczenie zastêpcze. Doroœli pacjenci przyjmuj¹cy telmisartan i amlodypinê w oddzielnych tabl. mog¹ zast¹piæ te produkty produktem leczniczym zawieraTelmisartan EGIS: tabl. powl. 80 mg - 28 szt.
j¹cym takie same dawki obu sk³adników. (2) Pacjenci 75+
Polpharma
100% 13,15
Rx 30%(1) 6,84
Teldipin®: tabl. 40/5 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 13,15
Rx 30%(1) 6,84
Teldipin®: tabl. 40/10 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 25,41
(1)
Rx 30% 12,80
Teldipin®: tabl. 80/5 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 25,41
Rx 30%(1) 12,80
Teldipin®: tabl. 80/10 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Telmisartan + Amlodipine (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
zastêpczym nadciœnienia têtniczego pierwotnego u pacjentów, u których ciœnienie
têtnicze jest odpowiednio kontrolowane podczas jednoczesnego stosowania telmisartanu i amlodypiny w takich samych dawkach jak w produkcie z³o¿onym. (2) Pacjenci 75+
Krka

100% 1072,76
B(1)
bezp³.
100% 4291,06
Rx-z (1)
Tecfidera: kaps. dojelitowe, twarde 240 mg - 56 szt.
B
bezp³.
Dimethyl fumarate (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
Telfexo® 120 mg: tabl. powl. 120 mg - 20 szt.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych z rzutoTelfexo® 180 mg: tabl. powl. 180 mg - 20 szt.
wo-remisyjn¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego.
Biogen
Fexofenadine hydrochloride
®
Rx 100% 38,72
Teenia : tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 21 szt.
Ethinylestradiol + Drospirenone
Gedeon Richter

Tecfidera: kaps. dojelitowe, twarde 120 mg - 14 szt.

Rx-z

100%
9,21
R(1)
4,19
Tegretol®: zaw. doust. 100 mg/5 ml - 1 but. 100 ml u Rx (2)
B
0,99
C(3)
bezp³.
100% 20,56
R(1)
3,20
Tegretol®: zaw. doust. 100 mg/5 ml - 1 but. 250 ml u Rx (2)
B
bezp³.
C(3)
bezp³.
100% 13,19
6,05
Tegretol® CR 200: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 200 mg Rx R(1)
- 50 szt. u
B(2)
2,85
(3)
C
bezp³.
100% 15,80
3,39
Tegretol® CR 400: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 400 mg Rx B(2)
- 30 szt. u
C(3)
bezp³.
R(4)
6,59
Carbamazepine (1) W: Padaczka: napady czêœciowe proste i z³o¿one, napady
uogólnione toniczno-kloniczne oraz mieszane postaci napadów. Lek mo¿na stosowaæ zarówno w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym. Jest zazwyczaj nieskuteczny w napadach nieœwiadomoœci (petit mal) oraz w napadach mioklonicznych.
Zespó³ maniakalny oraz zapobieganie nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej (psychozy maniakalno-depresyjnej). Alkoholowy zespó³ abstynencyjny. Idiopatyczny nerwoból nerwu trójdzielnego oraz nerwoból nerwu trójdzielnego w przebiegu stwardnienia rozsianego (zarówno postaci typowe jak i nietypowe). Idiopatyczny
nerwoból nerwu jêzykowo-gard³owego. WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrêbie OUN; napady padaczkowe w bezobjawowych
przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem
nowotworu - leczenie wspomagaj¹ce; neuralgia w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL (2)
Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (3) Kobiety w ci¹¿y (4) Padaczka
WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrêbie OUN;
napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagaj¹ce; neuralgia w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach
innych ni¿ okreœlone w ChPL
Novartis Pharma
100%

10,50
4,19
S(2)
bezp³.
100% 10,50
Rx 30%(1) 4,19
Telam: tabl. 40/10 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 20,12
Rx 30%(1) 7,51
Telam: tabl. 80/5 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 20,12
(1)
Rx 30%
Telam: tabl. 80/10 mg - 28 szt. u
7,51
S(2)
bezp³.
Telmisartan + Amlodipine (1) W: Dawka 40/5 mg. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych. Leczenie uzupe³niaj¹ce. Produkt jest wskazany w
leczeniu doros³ych, których ciœnienie têtnicze nie jest odpowiednio kontrolowane
podczas stosowania amlodypiny 5 mg w monoterapii. Leczenie zastêpcze. Doroœli
pacjenci przyjmuj¹cy telmisartan i amlodypinê w oddzielnych tabl. mog¹ zast¹piæ te
produkty produktem leczniczym zawieraj¹cym takie same dawki obu sk³adników.
Dawka 40/10 mg. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych. Leczenie uzupe³niaj¹ce. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych, których ciœnienie têtnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania amlodypiny 10 mg w monoterapii. Leczenie zastêpcze. Doroœli pacjenci przyjmuj¹cy
telmisartan i amlodypinê w oddzielnych tabl. mog¹ zast¹piæ te produkty produktem
leczniczym zawieraj¹cym takie same dawki obu sk³adników. Dawka 80/5 mg. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych. Leczenie uzupe³niaj¹ce.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych, których ciœnienie têtnicze nie
jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania produktu w dawce 40 mg + 5
mg. Leczenie zastêpcze. Doroœli pacjenci przyjmuj¹cy telmisartan i amlodypinê w
oddzielnych tabl. mog¹ zast¹piæ te produkty produktem leczniczym zawieraj¹cym
takie same dawki obu sk³adników. Dawka 80/10 mg. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych. Leczenie uzupe³niaj¹ce. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu doros³ych, których ciœnienie têtnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania produktu w dawce 40 mg + 10 mg lub w dawce 80

Telam: tabl. 40/5 mg - 28 szt. u

Rx 30%(1)

100%

Rx 30%(1)

100%

12,55
6,24
bezp³.
100% 24,21
Telmisartan + HCT Genoptim: tabl. 80/12,5 mg
Rx 30%(1) 11,60
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 24,21
Telmisartan + HCT Genoptim: tabl. 80/25 mg
Rx 30%(1) 11,60
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Telmisartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego. Z³o¿ony produkt leczniczy o mocy 40 mg + 12,5 mg (zawieraj¹cy 40
mg telmisartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu) lub 80 mg + 12,5 mg (zawieraj¹cy 80
mg telmisartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu) jest wskazany do stosowania u osób
doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest wystarczaj¹co kontrolowane podczas
monoterapii telmisartanem. Z³o¿ony produkt leczniczy o mocy 80 mg + 25 mg (zawieraj¹cy 80 mg telmisartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu) jest wskazany do stosowania u osób doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest wystarczaj¹co kontrolowane sposób podczas stosowania produktu leczniczego o mocy 80 mg + 12,5 mg
(zawieraj¹cego 80 mg telmisartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu) lub u osób doros³ych, u których uzyskano kontrolê ciœnienia têtniczego podczas jednoczesnego
stosowania telmisartanu i hydrochlorotiazydu w oddzielnych produktach. (2) Pacjenci 75+
Synoptis Pharma

Telmisartan + HCT Genoptim: tabl. 40/12,5 mg
- 28 szt. u

24,89

S(2)
bezp³.
Telmisartan (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych.
Zmniejszenie chorobowoœci sercowo-naczyniowej u pacjentów z: jawn¹ mia¿d¿yc¹
naczyñ (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub choroba têtnic obwodowych
w wywiadzie) lub cukrzyc¹ typu 2 z udokumentowanym uszkodzeniem narz¹dów
docelowych. (2) Pacjenci 75+
Egis
100%

20,04
7,43
S(2)
bezp³.
Telmisartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym. Zmniejszenie chorobowoœci sercowo-naczyniowej u doros³ych pacjentów z: jawn¹ mia¿d¿yc¹
naczyñ (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub choroba têtnic obwodowych
w wywiadzie) lub cukrzyc¹ typu 2 z udokumentowanym uszkodzeniem narz¹dów
docelowych. (2) Pacjenci 75+
Delfarma

Telmisartan EGIS - (IR): tabl. powl. 80 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

100%

21,71
9,10
S(2)
bezp³.
Telmisartan (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych.
Rx 100% 18,54 Zmniejszenie chorobowoœci sercowo-naczyniowej u pacjentów z: jawn¹ mia¿d¿yc¹
naczyñ (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub choroba têtnic obwodowych
Rx 100% 21,11 w wywiadzie) lub cukrzyc¹ typu 2 z udokumentowanym uszkodzeniem narz¹dów
Inpharm
Polpharma docelowych. (2) Pacjenci 75+

11,36
5,05
S(2)
bezp³.
100% 21,26
Rx 30%(1) 8,65
Telmabax: tabl. 80 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Telmisartan (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych.
Zmniejszenie czêstoœci zachorowañ z przyczyn sercowo-naczyniowych u doros³ych
pacjentów z: jawn¹ chorob¹ mia¿d¿ycow¹ (choroba niedokrwienna serca, udar lub
choroba têtnic obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyca typu 2 z udokumentowanymi powik³aniami dotycz¹cymi narz¹dów docelowych. (2) Pacjenci 75+
Ranbaxy

Telmabax: tabl. 40 mg - 28 szt.

100%

Rx 30%(1) 12,28

Rx 30%(1)

Telmisartan EGIS - (IR): tabl. powl. 80 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

100%

12,18
5,87
S(2)
bezp³.
100% 23,47
Rx 30%(1) 10,86
Telmisartan Genoptim: tabl. 80 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Telmisartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym. Zmniejszenie czêstoœci zachorowañ z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób doros³ych z:
jawn¹ chorob¹ mia¿d¿ycow¹ (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub choroba têtnic obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ typu 2 z udokumentowanymi poSynoptis Pharma
wik³aniami dotycz¹cymi narz¹dów docelowych. (2) Pacjenci 75+

Telmisartan Genoptim: tabl. 40 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

100%

15,16
8,85
S(2)
bezp³.
100% 29,65
Rx 30%(1) 17,04
Telmisartan HCT EGIS: tabl. 80/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 29,65
Rx 30%(1) 17,04
Telmisartan HCT EGIS: tabl. 80/25 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Telmisartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego. Z³o¿ony produkt leczniczy o mocy 40 mg+ 12, 5 mg (zawieraj¹cy telmisartan w dawce 40 mg i hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg) jest wskazany do
stosowania u osób doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest kontrolowane w
sposób wystarczaj¹cy po zastosowaniu samego telmisartanu. Z³o¿ony produkt
leczniczy o mocy 80 mg+ 12,5 mg (zawieraj¹cy telmisartan w dawce 80 mg i hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg) jest wskazany do stosowania u osób doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest kontrolowane w sposób wystarczaj¹cy po zastosowaniu samego telmisartanu. Z³o¿ony produkt leczniczy o mocy 80 mg+ 25 mg (zawieraj¹cy telmisartan w dawce 80 mg i hydrochlorotiazyd w dawce 25 mg) jest wskazany
do stosowania u osób doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest kontrolowane
w wystarczaj¹cy sposób produktem leczniczym 80 mg+ 12,5 mg (zawieraj¹cym telmisartan w dawce 80 mg i hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg) lub u pacjentów, któ100% 22,96 rzy wczeœniej byli ustabilizowani za pomoc¹ telmisartanu i hydrochlorotizaydu podaTelmisartan/hydrochlorothiazide EGIS - (IR): tabl. Rx 30%(1) 10,35 wanych osobno. (2) Pacjenci 75+
Egis
80 mg/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 11,19
Telmisartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnie- Telmisartan Mylan: tabl. 40 mg - 28 szt.
Rx 30%(1) 4,88
nia têtniczego. Z³o¿ony produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u osób doroS(2)
bezp³.
s³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest kontrolowane w sposób wystarczaj¹cy po
zastosowaniu samego telmisartanu. (2) Pacjenci 75+
Delfarma
100% 21,38
(1)
Rx 30%
8,77
100% 22,34 Telmisartan Mylan: tabl. 80 mg - 28 szt.
Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS - (IR): tabl. Rx 30%(1) 9,73
S(2)
bezp³.
80 mg/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³. Telmisartan (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych.
Zmniejszenie czêstoœci zachorowañ z przyczyn sercowo-naczyniowych u doros³ych
Telmisartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Z³o¿ony produkt leczniczy o mocy pacjentów z: jawn¹ chorob¹ mia¿d¿ycow¹ (choroba niedokrwienna serca, udar mó80 mg+ 12,5 mg (zawieraj¹cy telmisartan w dawce 80 mg i hydrochlorotiazyd w zgu lub choroba têtnic obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ typu 2 z udokumendawce 12,5 mg) jest wskazany do stosowania u osób doros³ych, u których ciœnienie towanymi powik³aniami dotycz¹cymi narz¹dów docelowych. (2) Pacjenci 75+ Viatris
têtnicze nie jest kontrolowane w sposób wystarczaj¹cy po zastosowaniu samego
telmisartanu. (2) Pacjenci 75+
Inpharm Telmisartan Orion: tabl. 40 mg - 28 szt.
Rx 100%
X
Rx 100%
X
100% 11,08 Telmisartan Orion: tabl. 80 mg - 28 szt.
Orion Corporation
Rx 30%(1) 4,77 Telmisartan
Telmisartan Bluefish: tabl. 40 mg - 28 szt.
S(2)

S(2)
bezp³.
100% 21,48
(1)
Rx 30%
Telmisartan Bluefish: tabl. 80 mg - 28 szt.
8,87
S(2)
bezp³.
Telmisartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie nadciœnienia têtniczego samoistnego u osób doros³ych. Zapobieganie chorobom uk³adu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie czêstoœci zachorowañ z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób
doros³ych z: jawn¹ chorob¹ mia¿d¿ycow¹ (choroba wieñcowa, udar mózgu lub choroba têtnic obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ typu 2 z udokumentowanymi
powik³aniami dotycz¹cymi narz¹dów docelowych. (2) Pacjenci 75+ Bluefish Pharma

Telmisartan EGIS: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.

100%
Rx 30%(1)
S(2)

Telmisartan HCT EGIS: tabl. 40/12,5 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

Telmisartanum Teva B.V.: tabl. 40 mg - 28 szt.
Telmisartanum Teva B.V.: tabl. 80 mg - 28 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Telmisartan

Telmix: tabl. 40 mg - 28 szt.

Telmix: tabl. 40 mg - 56 szt.

12,89
6,58
Telmix: tabl. 80 mg - 28 szt.
bezp³.

X
X
Teva B.V.

100%
Rx 30%(1)
S(2)
100%
Rx 30%(1)
S(2)
100%
Rx 30%(1)
S(2)

15,03
8,72
bezp³.
25,43
12,82
bezp³.
29,18
16,57
bezp³.

LEKsykon - Receptariusz

100% 49,00 Temozolomide Accord:
Rx 30%(1) 23,77 - 1 but 5 szt. u
S(2)
bezp³. Temozolomide Accord:
Telmisartan (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych. - 5 szt. w sasz. u
Zmniejszenie czêstoœci zachorowañ z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób do- Temozolomide Accord:
ros³ych z: jawn¹ chorob¹ mia¿d¿ycow¹ (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu - 1 but 5 szt. u
lub choroba têtnic obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ typu 2 z udokumentowanymi powik³aniami dotycz¹cymi narz¹dów docelowych. (2) Pacjenci 75+ Biofarm Temozolomide Accord:
- 5 szt. w sasz. u
100% 11,90
Rx 30%(1) 5,59 Temozolomide Accord:
Telmix Plus: tabl. 40/12,5 mg - 28 szt.
- 1 but 5 szt. u
S(2)
bezp³.
Temozolomide Accord:
100% 22,92 - 5 szt. w sasz. u
Rx 30%(1) 10,31
Telmix Plus: tabl. 80/12,5 mg - 28 szt.
Temozolomide Accord:
S(2)
bezp³. - 1 but 5 szt. u
100% 22,92 Temozolomide Accord:
Rx 30%(1) 10,31 - 5 szt. w sasz. u
Telmix Plus: tabl. 80/25 mg - 28 szt.

Telmix: tabl. 80 mg - 56 szt.

S(2)
bezp³.
Telmisartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego. Dawka 40 mg + 12,5 mg (zawieraj¹ca 40 mg telmisartanu i 12,5 mg
hydrochlorotiazydu) jest wskazana do stosowania u osób doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest wystarczaj¹co kontrolowane podczas monoterapii telmisartanem. Dawka 80 mg + 12,5 mg (zawieraj¹ca 80 mg telmisartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu) jest wskazana do stosowania u osób doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest wystarczaj¹co kontrolowane podczas monoterapii telmisartanem.
Dawka 80 mg + 25 mg (zawieraj¹ca 80 mg telmisartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu)
jest wskazana do stosowania u osób doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest
wystarczaj¹co kontrolowane podczas stosowania produktu o mocy 80 mg + 12,5 mg
(zawieraj¹cego 80 mg telmisartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu) lub u osób doros³ych, u których uzyskano kontrolê ciœnienia têtniczego podczas jednoczesnego
stosowania telmisartanu i hydrochlorotiazydu w oddzielnych produktach. (2) Pacjenci 75+
Biofarm
100%

16,16
9,85
bezp³.
100% 31,42
Rx 30%(1) 18,81
Telmizek: tabl. 80 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Telmisartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym. Zmniejszenie czêstoœci zachorowañ z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹
chorob¹ mia¿d¿ycow¹ (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub choroba têtnic obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ typu 2 z udokumentowanymi powik³aniami dotycz¹cymi narz¹dów docelowych. (2) Pacjenci 75+
Adamed

Telmizek: tabl. 40 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)
S(2)

100%

Telmizek HCT: tabl. 40/12,5 mg - 28 szt.

16,75

Rx 30%(1) 10,44

S(2)
bezp³.
100% 32,60
(1)
Rx 30% 19,99
Telmizek HCT: tabl. 80/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 32,60
Rx 30%(1) 19,99
Telmizek HCT: tabl. 80/25 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Telmisartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego. Z³o¿ony produkt leczniczy zawieraj¹cy telmisartan w dawce 40 mg i
hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg jest wskazany do stosowania u osób doros³ych,
u których ciœnienie têtnicze nie jest kontrolowane w sposób wystarczaj¹cy po zastosowaniu samego telmisartanu. Z³o¿ony produkt leczniczy zawieraj¹cy telmisartan w
dawce 80 mg i hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg jest wskazany do stosowania u
osób doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest kontrolowane w sposób wystarczaj¹cy po zastosowaniu samego telmisartanu. Z³o¿ony produkt leczniczy zawieraj¹cy telmisartan w dawce 80 mg i hydrochlorotiazyd w dawce 25 mg jest wskazany
do stosowania u osób doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest kontrolowane
w wystarczaj¹cy sposób produktem zawieraj¹cym telmisartan w dawce 80 mg i hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg lub u osób doros³ych, które wczeœniej by³y ustabilizowane za pomoc¹ telmisartanu i hydrochlorotiazydu podawanych osobno. (2)
Pacjenci 75+
Adamed

Telzir: tabl. powl. 700 mg - 60 szt.

Rx-z 100%

Fosamprenavir

Rx-z 100%

Fosamprenavir

X

ViiV Healthcare

 Temelor: inj. [roztw.] 4 mg/ml - 5 amp. 1 ml

Rx 100%

Lorazepam

Temodal:
Temodal:
Temodal:
Temodal:
Temodal:
Temodal:

X

ViiV Healthcare

Telzir: zaw. doust. 50 mg/ml - 1 but. 225 ml

73,51

Medochemie

kaps. twarde 5 mg - 5 szt. u
kaps. twarde 20 mg - 5 szt. u
kaps. twarde 100 mg - 5 szt. u
kaps. twarde 140 mg - 5 szt. u
kaps. twarde 180 mg - 5 szt. u
kaps. twarde 250 mg - 5 szt. u

Temozolomide

Rx-z
Rx-z
Rx-z
Rx-z
Rx-z
Rx-z

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Temozolomide Accord:
- 1 but 5 szt. u
Temozolomide Accord:
- 5 szt. w sasz. u
Temozolomide Accord:
- 1 but 5 szt. u
Temozolomide Accord:
- 5 szt. w sasz. u

23,81
95,26
476,28
666,79
857,30
1190,70

Merck Sharp & Dohme

Temodal: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 2,5 mg/ml - 1 fiol. Rx-z 100%
u
Temozolomide

141

Telmi

X

Merck Sharp & Dohme

kaps. twarde 5 mg

Rx-z 100%

kaps. twarde 5 mg

100%
Rx-z (1)
B

kaps. twarde 20 mg

Rx-z 100%

kaps. twarde 20 mg

Rx-z

100%
B(1)

pacjentów dotychczas nieleczonych, obejmuj¹cego pacjentów z wysokim mianem
X wirusa (>100 000 kopii/ml) oraz badañ z udzia³em pacjentów uprzednio poddawanych terapii przeciwretrowirusowej zakoñczonej niepowodzeniem na wczesnym jej
100% 226,80 etapie (<10 000 kopii/ml, gdzie wiêkszoœæ pacjentów mia³a <5 000 kopii/ml), zaœ tekaps. twarde 100 mg
Rx-z (1)
B
bezp³. nofowir dizoproksyl dodano do ustalonego schematu terapii podstawowej (zasadniczo obejmuj¹cej trzy leki). Produkt leczniczy 245 mg tabl. powl. wskazany jest
kaps. twarde 140 mg
Rx-z 100%
X jednie¿ do leczenia zaka¿onej HIV-1 m³odzie¿y w wieku od 12 do <18 lat, z opornoœci¹ na NRTI lub toksycznoœci¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ stosowanie leków pierwszego
100% 340,20 rzutu. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu produktem leczniczym pacjentów z zaka¿enkaps. twarde 140 mg
Rx-z (1)
B
bezp³. iem HIV-1, uprzednio leczonych lekami przeciwretrowirusowymi, nale¿y wzi¹æ pod
uwagê indywidualne badania opornoœci wirusowej i/lub przebieg leczenia pacjenkaps. twarde 180 mg
Rx-z 100%
X tów. Zaka¿enie wirusem zapalenia w¹troby typu B. Produkt leczniczy 245 mg
tabl. powl. jest wskazany do leczenia przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby
100% 453,60 typu B u osób doros³ych: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, z objawami czynnej rekaps. twarde 180 mg
Rx-z (1)
plikacji wirusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ aminotransferazy alaninowej (AlAT)
B
bezp³. w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu
histologicznym; z potwierdzon¹ obecnoœci¹ opornego na leczenie lamiwudyn¹ wirukaps. twarde 250 mg
Rx-z 100%
X sa zapalenia w¹troby typu B; z niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Produkt leczniczy 245 mg tabl. powl. jest wskazany do leczenia przewlek³ego wirusowego
100% 623,70 zapalenia w¹troby typu B u m³odzie¿y w wieku od 12 do <18 lat: z wyrównan¹ czynkaps. twarde 250 mg
Rx-z (1)
B
bezp³. noœci¹ w¹troby i z objawami aktywnej immunologicznie choroby, tzn. czynn¹ replikacj¹ wirusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem
Temozolomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.64.
W: Lek jest wskazany w leczeniu: doros³ych pacjentów z nowo zdiagnozowanym czynnego stanu zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu histologicznym. Aurovitas
glejakiem wielopostaciowym w skojarzeniu z radioterapi¹ (ang. RT), a nastêpnie w Tenofovir disoproxil Mylan: tabl. powl. 245 mg
100% 515,97
Rx-z (1)
monoterapii; dzieci od 3 lat, m³odzie¿y i doros³ych pacjentów z glejakiem z³oœliwym,
- 30 szt. u
B
bezp³.
jak glejak wielopostaciowy lub gwiaŸdziak anaplastyczny, wykazuj¹cym wznowê lub
progresjê po standardowym leczeniu.
Accord Healthcare Tenofovir disoproxil (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B,
Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u
Temozolomide Fair-Med: kaps. twarde 5 mg - 5 szt. Rx 100%
X œwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leu
czenie zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV
W: Zaka¿enie HIV-1. Produkt w skojarzeniu z innymi przeciwretrowirusowymi proTemozolomide Fair-Med: kaps. twarde 20 mg - 5 szt. Rx 100%
X duktami leczniczymi, wskazany jest do leczenia doros³ych zaka¿onych HIV-1. U
u
osób doros³ych wykaz korzyœci, jakie daje tenofowir dizoproksylu w zaka¿eniu
Temozolomide Fair-Med: kaps. twarde 100 mg
Rx 100%
X HIV-1, oparto na wynikach jednego badania z udzia³em pacjentów dotychczas niele- 5 szt. u
czonych, obejmuj¹cego tak¿e pacjentów z wysokim mianem wirusa (>100 000 kopii/ml) oraz badañ z udzia³em pacjentów uprzednio poddawanych terapii
Temozolomide Fair-Med: kaps. twarde 140 mg
Rx 100%
X przeciwretrowirusowej zakoñczonej niepowodzeniem na wczesnym jej etapie (<10
- 5 szt. u
000 kopii/ml, gdzie wiêkszoœæ pacjentów mia³a <5 000 kopii/ml), zaœ tenofowir dizoTemozolomide Fair-Med: kaps. twarde 180 mg
Rx 100%
X proksylu dodano do ustalonego schematu terapii podstawowej (zasadniczo obejmu- 5 szt. u
j¹cej trzy leki). Produkt wskazany jest równie¿ do leczenia zaka¿onej HIV-1
m³odzie¿y w wieku od 12 do <18 lat, z opornoœci¹ na NRTI lub toksycznoœci¹ unieTemozolomide Fair-Med: kaps. twarde 250 mg
Rx 100%
X mo¿liwiaj¹c¹ stosowanie leków pierwszego rzutu. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu
- 5 szt. u
tenofowirem dizoproksylu pacjentów z zaka¿eniem HIV-1, uprzednio leczonych leTemozolomide
Fair-Med Healthcare GmbH kami przeciwretrowirusowymi, nale¿y wzi¹æ pod uwagê indywidualne badania oporwirusowej i/lub przebieg leczenia pacjentów. Zaka¿enie wirusem zapalenia
Temozolomide Glenmark: kaps. twarde 5 mg - 5 szt. Rx-z 100% 11,81 noœci
w¹troby typu B. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu B u
u
B(1)
bezp³. osób doros³ych: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, z objawami czynnej replikacji wi100% 47,25 rusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego
Temozolomide Glenmark: kaps. twarde 20 mg
Rx-z (1)
stanu zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu histologicznym; z potwierdzon¹ obec- 5 szt. u
B
bezp³. noœci¹ opornego na leczenie lamiwudyn¹ wirusa zapalenia w¹troby typu B; z niewy100% 236,25 równan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego
Temozolomide Glenmark: kaps. twarde 100 mg
Rx-z (1)
- 5 szt. u
B
bezp³. WZW typu B u m³odzie¿y w wieku od 12 do <18 lat: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby i z objawami aktywnej choroby immunologicznej, tzn. czynn¹ replikacj¹ wirusa,
100% 330,75 trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu
Temozolomide Glenmark: kaps. twarde 140 mg
Rx-z (1)
Mylan
- 5 szt. u
B
bezp³. zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu histologicznym.

kaps. twarde 100 mg

Temozolomide Glenmark: kaps. twarde 180 mg
- 5 szt. u
Temozolomide Glenmark: kaps. twarde 250 mg
- 5 szt. u

Rx-z 100%

100% 425,25 Tenofovir disoproxil Sandoz: tabl. powl. 245 mg
B(1)
bezp³. - 30 szt. u
100% 590,63 Tenofovir disoproxil
Rx-z (1)
B
bezp³. Tenofovir disoproxil Zentiva: tabl. powl. 245 mg

Rx-z

Temozolomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.64.
W: Produkt jest wskazany w leczeniu: doros³ych pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym w skojarzeniu z radioterapi¹, a nastêpnie w monoterapii; dzieci w wieku od 3 lat, m³odzie¿y oraz pacjentów doros³ych z glejakiem
z³oœliwym, jak glejak wielopostaciowy lub gwiaŸdziak anaplastyczny, wykazuj¹cym
wznowê lub progresjê po standardowym leczeniu.
Glenmark

Tenaxum®: tabl. 1 mg - 30 szt.

Rx 100%

Rilmenidine

50,00
Servier

100% 340,20
B(1)
bezp³.
Tenofovir disoproxil (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B,
Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u
œwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV
W: Zaka¿enie HIV-1. Produkt leczniczy w skojarzeniu z innymi przeciwretrowirusowymi produktami leczniczymi, wskazany jest do leczenia doros³ych zaka¿onych HIV-1. U
osób doros³ych wykaz korzyœci, jakie daje tenofowir dizoproksyl w zaka¿eniu HIV-1,
oparto na wynikach jednego badania z udzia³em pacjentów dotychczas nieleczonych,
obejmuj¹cego tak¿e pacjentów z wysokim mianem wirusa (>100 000 kopii/ml) oraz
badañ z udzia³em pacjentów uprzednio poddawanych terapii przeciwretrowirusowej
zakoñczonej niepowodzeniem na wczesnym jej etapie (<10 000 kopii/ml, gdzie wiêkszoœæ pacjentów mia³a <5 000 kopii/ml), zaœ tenofowir dizoproksyl dodano do ustalonego schematu terapii podstawowej (zasadniczo obejmuj¹cej 3 produkty lecznicze).
Produkt wskazany jest równie¿ do leczenia zaka¿onej HIV-1 m³odzie¿y od 12 lat do
<18 lat, z opornoœci¹ na NRTI lub toksycznoœci¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ stosowanie leków
pierwszego rzutu. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu produktem pacjentów z zaka¿eniem
HIV-1, uprzednio leczonych lekami przeciwretrowirusowymi, nale¿y wzi¹æ pod uwagê
indywidualne badania opornoœci wirusowej i/lub przebieg leczenia pacjentów. Zaka¿enie wirusem zapalenia w¹troby typu B. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu B u osób doros³ych: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, z objawami
czynnej replikacji wirusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu histologicznym; z potwierdzon¹ obecnoœci¹ opornego na leczenie lamiwudyn¹ wirusa zapalenia w¹troby
typu B; z niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu B u m³odzie¿y od 12 lat do <18 lat: z wyrównan¹ czynnoœci¹
w¹troby i z objawami aktywnej immunologicznie choroby, tzn. czynn¹ replikacj¹ wirusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu histologicznym.
Accord Healthcare

Tenofovir disoproxil Accord: tabl. powl. 245 mg
- 30 szt. u

Rx-z

X Tenofovir disoproxil Aurovitas: tabl. powl. 245 mg Rx-z 100% 187,11
- 30 szt. u
B(1)
bezp³.
11,34 Tenofovir disoproxil (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B,
bezp³. Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u
œwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leX czenie zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV
W: Zaka¿enie HIV-1. Produkt leczniczy 245 mg tabl. powl. w skojarzeniu z innymi
45,36 przeciwretrowirusowymi produktami leczniczymi, wskazany jest w leczeniu dorobezp³. s³ych z zaka¿eniem HIV-1. U osób doros³ych wykaz korzyœci, jakie daje tenofowir dizoproksyl w zaka¿eniu HIV-1, oparto na wynikach jednego badania z udzia³em

Rx-z 100%

X

Sandoz GmbH

100% 289,17
B(1)
bezp³.
Tenofovir disoproxil (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B,
Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u
œwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV
W: Zaka¿enie HIV-1. Produkt leczniczy w skojarzeniu z innymi przeciwretrowirusowymi produktami leczniczymi, wskazany jest do leczenia doros³ych zaka¿onych HIV-1. U
osób doros³ych wykaz korzyœci, jakie daje tenofowir dizoproksyl w zaka¿eniu HIV-1,
oparto na wynikach jednego badania z udzia³em pacjentów dotychczas nieleczonych,
obejmuj¹cego tak¿e pacjentów z wysokim mianem wirusa (>100 000 kopii/ml) oraz
badañ z udzia³em pacjentów uprzednio poddawanych terapii przeciwretrowirusowej
zakoñczonej niepowodzeniem na wczesnym jej etapie (<10 000 kopii/ml, gdzie wiêkszoœæ pacjentów mia³a <5 000 kopii/ml), zaœ tenofowir dizoproksyl dodano do ustalonego schematu terapii podstawowej (zasadniczo obejmuj¹cej 3 produkty lecznicze).
Produkt wskazany jest równie¿ do leczenia zaka¿onej HIV-1 m³odzie¿y od 12 lat do
<18 lat, z opornoœci¹ na NRTI lub toksycznoœci¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ stosowanie leków
pierwszego rzutu. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu produktem pacjentów z zaka¿eniem
HIV-1, uprzednio leczonych lekami przeciwretrowirusowymi, nale¿y wzi¹æ pod uwagê
indywidualne badania opornoœci wirusowej i/lub przebieg leczenia pacjentów. Zaka¿enie wirusem zapalenia w¹troby typu B. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu B u osób doros³ych: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, z objawami
czynnej replikacji wirusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu histologicznym; z potwierdzon¹ obecnoœci¹ opornego na leczenie lamiwudyn¹ wirusa zapalenia w¹troby
typu B; z niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu B u m³odzie¿y od 12 lat do <18 lat: z wyrównan¹ czynnoœci¹
w¹troby i z objawami aktywnej immunologicznie choroby, tzn. czynn¹ replikacj¹ wirusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu histologicznym.
Zentiva

- 30 szt. u

Rx-z

100% 340,20
B(1)
bezp³.
Tenofovir disoproxil (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B,
Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u
œwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV
W: Zaka¿enie HIV-1. Produkt leczniczy w skojarzeniu z innymi przeciwretrowirusowymi produktami leczniczymi, wskazany jest do leczenia doros³ych zaka¿onych
HIV-1. U osób doros³ych wykaz korzyœci, jakie daje tenofowir dizoproksyl w zaka¿eniu HIV-1, oparto na wynikach jednego badania z udzia³em pacjentów dotychczas
nieleczonych, obejmuj¹cego tak¿e pacjentów z wysokim mianem wirusa (>100 000
kopii/ml) oraz badañ z udzia³em pacjentów uprzednio poddawanych terapii przeciwretrowirusowej zakoñczonej niepowodzeniem na wczesnym jej etapie (<10 000 kopii/ml, gdzie wiêkszoœæ pacjentów mia³a <5 000 kopii/ml), zaœ tenofowir dizoproksyl
dodano do ustalonego schematu terapii podstawowej (zasadniczo obejmuj¹cej 3
produkty lecznicze). Produkt wskazany jest równie¿ do leczenia zaka¿onej HIV-1
m³odzie¿y od 12 lat do <18 lat, z opornoœci¹ na NRTI lub toksycznoœci¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ stosowanie leków pierwszego rzutu. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu produktem pacjentów z zaka¿eniem HIV-1, uprzednio leczonych lekami
przeciwretrowirusowymi, nale¿y wzi¹æ pod uwagê indywidualne badania opornoœci
wirusowej i/lub przebieg leczenia pacjentów. Zaka¿enie wirusem zapalenia w¹troby

Tenofovir Polpharma: tabl. powl. 245 mg - 30 szt. u Rx-z
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Tenof

typu B. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu B u osób doros³ych: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, z objawami czynnej replikacji wirusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu
zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu histologicznym; z potwierdzon¹ obecnoœci¹
opornego na leczenie lamiwudyn¹ wirusa zapalenia w¹troby typu B; z niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu
B u m³odzie¿y od 12 lat do <18 lat: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby i z objawami
aktywnej immunologicznie choroby, tzn. czynn¹ replikacj¹ wirusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu zapalnego i/lub
zw³óknienia w badaniu histologicznym.
Polpharma

Tenofovir Synoptis: tabl. powl. 245 mg - 30 szt. u
Tenofovir disoproxil

Tenofovir Zentiva: tabl. powl. 245 mg - 30 szt. u

Rx-z 100%

X

Synoptis Pharma

Rx-z 100%

Tenofovir disoproxil

X
Zentiva

100%

7,67
2,63
S(2)
bezp³.
100% 21,43
Rx 30%(1) 6,43
Tenox®: tabl. 5 mg - 90 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 14,78
Rx 30%(1) 4,70
Tenox®: tabl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Amlodipine (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa.
Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci 75+ Krka

Tenox®: tabl. 5 mg - 30 szt. u

Rx 30%(1)

100%

12,78
6,47
S(2)
bezp³.
100% 23,93
Rx 30%(1) 11,32
Tensart: tabl. powl. 160 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Valsartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych oraz nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18
lat. Stan po œwie¿o przebytym zawale miêœnia sercowego. Leczenie doros³ych pacjentów w stanie stabilnym klinicznie z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca lub bezobjawow¹ niewydolnoœci¹ skurczow¹ lewej komory po œwie¿o przebytym (12 h do 10
dni) zawale miêœnia sercowego. Niewydolnoœæ serca. Leczenie doros³ych pacjentów z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca, gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane, lub u
pacjentów nietoleruj¹cych b-adrenolityków jako terapia wspomagaj¹ca leczenie inhibitorami ACE wówczas, gdy nie mo¿na zastosowaæ antagonistów receptora mineralokortykoidowego. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u
dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Egis

Tensart: tabl. powl. 80 mg - 28 szt.

Tensart HCT: tabl. powl. 160/12,5 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

Rx 30%(1)

 Teseda: tabl. 10 mg - 20 szt. ±

Rx 100%

S(2)
Indapamide (1) W: Nadciœnienie têtnicze samoistne. (2) Pacjenci 75+
Temazepam

Teslor: roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 150 ml
Desloratadine

Testavan: ¿el przezskórny 20 mg/g - 1 poj. 85,5 g
Testosteronum prolongatum Jelfa: inj. [roztw.]
100 mg/ml - 5 amp. 1 ml

Tepadina: inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.] Rx-z 100% 551,12
15 mg - 1 fiol. u
Tepadina: inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.] Rx-z 100% 3674,16
100 mg - 1 fiol. u
Thiotepa

Imed

Terbigen®: tabl. 250 mg - 14 szt.
Terbigen®: tabl. 250 mg - 28 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Terbinafine hydrochloride

Mylan Ireland Limited

X
X

100%

40,33
36,18
bezp³.
Perindopril arginine + Indapamide (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego
samoistnego u pacjentów, u których osi¹gniêto odpowiedni¹ kontrolê ciœnienia za
pomoc¹ peryndoprylu i indapamidu podawanych w oddzielnych preparatach w dawkach takich jak w produkcie. (2) Pacjenci 75+
Servier

Tertensif® Bi-Kombi: tabl. powl. 10/2,5 mg - 30 szt.

Rx R(1)
S(2)

X

Aflofarm Farmacja Polska

Rx 100% 200,00
Ferring

Rx 100%

27,94

Bausch Health

Rx 100% 27,00
Rx 100% 121,00

Tetanus vaccines

BIOMED S.A.

100% 428,62
R(1)
3,20
Tetrabenazine (1) Hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona
W: Hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona.

Tetmodis: tabl. 25 mg - 112 szt.

Rx

Tetracyclinum 3%: maœæ 30 mg/g - 1 tuba 10 g

Rx 100%

Orpha-Devel Handels

Tetracycline

Tetracyclinum TZF: tabl. powl. 250 mg - 16 szt.
Tetralysal®: kaps. 150 mg - 16 szt.
Tetralysal®: kaps. 300 mg - 16 szt.

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Filgrastim

17,99
24,99
Galderma

Rx 100% 390,00
Rx 100% 460,00

Hydroxyethylstarch + Electrolytes

Tevagrastim: inf./inj. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml
- 5 amp.-strzyk. 0,5 ml (+ig³. os. do³.)
Tevagrastim: inf./inj. [roztw.] 48 mln j.m./0,8 ml
- 1 amp.-strzyk. 0,8 ml (+ ig³a os. do³.)
Tevagrastim: inf./inj. [roztw.] 48 mln j.m./0,8 ml
- 5 amp.-strzyk. 0,8 ml (+ig³. os. do³.)

11,93

Polfa Tarchomin SA

Lymecycline

Tetraspan: inf. [roztw.] 60 mg/ml - 10 but. 500 ml
Tetraspan: inf. [roztw.] 100 mg/ml - 10 but. 500 ml

14,50

Chema-Elektromet

Tetracycline

Aesculap Chifa

Rx-z 100%

X

Rx-z 100%

X

Rx-z 100%

X

Teva Pharmaceuticals Polska

Rx 100%

24,74

Mylan Healthcare

100%
8,71
50%(1)
4,49
100% 16,65
Rx
Texibax: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt.
(1)
50%
8,33
Esomeprazole (1) W: Doroœli. Choroba refluksowa prze³yku (GORD): leczenie nad¿erek w przebiegu refluksowego zapalenia prze³yku, d³ugotrwa³e stosowanie w celu zapobiegania nawrotom refluksowego zapalenia prze³yku, leczenie objawowe
choroby refluksowej prze³yku (GORD); w po³¹czeniu z odpowiednim leczeniem
przeciwbakteryjnym w eradykacji zaka¿eñ Helicobacter pylori oraz: leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy wywo³anej zaka¿eniem Helicobacter pylori, zapobieganie nawrotom wrzodów trawiennych u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ wywo³an¹ zaka¿eniem Helicobacter pylori; u pacjentów, u których konieczne jest d³ugotrwa³e stosowanie leków z grupy NLPZ; leczenie wrzodów ¿o³¹dka zwi¹zanych z leczeniem
lekami z grupy NLPZ, zapobieganie owrzodzeniu ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanemu z leczeniem lekami z grupy NLPZ, u pacjentów z grupy ryzyka; w kontynuacji leczenia po podaniu do¿ylnym, rozpoczynaj¹cym leczenie zapobiegaj¹ce ponownemu krwawieniu z wrzodów trawiennych; w leczeniu zespo³u Zollingera-Ellisona.
Dzieci i m³odzie¿ w wieku 12 lat i starsza: Choroba refluksowa prze³yku (GORD): leczenie nad¿erek w przebiegu refluksowego zapalenia prze³yku, d³ugotrwa³e leczenie pacjentów z wyleczonym zapaleniem prze³yku w celu zapobiegania nawrotom, leczenie objawowe choroby refluksowej prze³yku (GORD); w po³¹czeniu z antybiotykami w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy wywo³anej zaka¿eniem Helicobater pylori.
Ranbaxy

Texibax: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt.

100% 15,32
Rx 30%(1) 10,17
S(2)
bezp³.
100% 14,19
Tezeo: tabl. 40 mg - 28 szt.
Tertens-AM: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 1,5/5 mg
Rx 30%(1) 9,04
- 30 szt. u
(2)
S
bezp³.
Indapamide + Amlodipine (1) W: Produkt jest wskazany w leczeniu substytucyjnym pacjentów z nadciœnieniem têtniczym samoistnym, którzy stosuj¹ indapamid i Tezeo: tabl. 40 mg - 56 szt.
amlodypinê w takich samych dawkach w oddzielnych preparatach. (2) Pacjenci
75+
Servier

Tertens-AM: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 1,5/10 mg
- 30 szt. u

13,40

Orion Corporation

Rx 100%

Testosterone

Tetana: inj. [zaw.] 0,5 ml - 1 amp. 0,5 ml
Tetana: inj. [zaw.] 0,5 ml - 5 amp. 0,5 ml

12,73
7,58 Tezeo - (IR): tabl. 40 mg - 56 szt.
bezp³.
Servier

Testosterone

100% 23,93 Teveten®: tabl. powl. 600 mg - 14 szt.
Rx 30%(1) 11,32 Eprosartan

S(2)
bezp³.
100% 23,93
Rx 30%(1) 11,32
Tensart HCT: tabl. powl. 160/25 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Valsartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia
têtniczego u osób doros³ych. Produkt z³o¿ony o ustalonej dawce jest wskazany do
stosowania u pacjentów, u których ciœnienie têtnicze krwi nie jest wystarczaj¹co
kontrolowane za pomoc¹ monoterapii walsartanem lub hydrochlorotiazydem. (2)
Pacjenci 75+
Egis

100%

Tertensif® SR: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu 1,5 mg
- 30 szt.

Rx

100%

12,78
6,47
S(2)
bezp³.
100% 24,55
Rx 30%(1) 11,94
S(2)
bezp³.
100% 24,66
(1)
Rx 30% 12,05
Tezeo: tabl. 80 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 47,22
Rx 30%(1) 21,99
Tezeo: tabl. 80 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
Telmisartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia
têtniczego u doros³ych. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym.
Zmniejszenie czêstoœci zachorowañ z przyczyn sercowo-naczyniowych u doros³ych
z: jawn¹ chorob¹ mia¿d¿ycow¹ (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub choroba têtnic obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ typu 2 z udokumentowanymi
powik³aniami dotycz¹cymi narz¹dów docelowych. (2) Pacjenci 75+
Zentiva

100% 26,26
Rx R(1) 24,18
Tertensif® Kombi: tabl. powl. 5/1,25 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Perindopril arginine + Indapamide (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego
samoistnego u doros³ych. Stosowanie preparatu jest wskazane u pacjentów, u których ciœnienie têtnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania pe- Tezeo - (IR): tabl. 40 mg - 28 szt.
ryndoprylu w monoterapii. (2) Pacjenci 75+
Servier

Rx 30%(1)

100%

Rx 30%(1)
S(2)

100%

20,08
7,47
S(2)
bezp³.
100% 20,08
Rx 30%(1) 7,47
Tezeo - (IR): tabl. 80 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 38,28
Rx 30%(1) 13,05
Tezeo - (IR): tabl. 80 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
Telmisartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia
têtniczego u doros³ych. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym.
Zmniejszenie czêstoœci zachorowañ z przyczyn sercowo-naczyniowych u doros³ych
z: jawn¹ chorob¹ mia¿d¿ycow¹ (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub choroba têtnic obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ typu 2 z udokumentowanymi
powik³aniami dotycz¹cymi narz¹dów docelowych. (2) Pacjenci 75+
Delfarma

Rx 30%(1)

100%

10,96
4,65
bezp³.
100% 21,03
Rx 30%(1) 8,42
Tezeo - (IR): tabl. 40 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 21,03
Rx 30%(1) 8,42
Tezeo - (IR): tabl. 80 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 39,06
Rx 30%(1) 13,83
Tezeo - (IR): tabl. 80 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
Telmisartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia
têtniczego u doros³ych. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym.
Zmniejszenie czêstoœci zachorowañ z przyczyn sercowo-naczyniowych u doros³ych
z: jawn¹ chorob¹ mia¿d¿ycow¹ (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub choroba têtnic obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ typu 2 z udokumentowanymi
powik³aniami dotycz¹cymi narz¹dów docelowych. (2) Pacjenci 75+
Inpharm

Tezeo - (IR): tabl. 40 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)
S(2)

100%

14,53
8,22
S(2)
bezp³.
100% 28,18
Rx 30%(1) 15,57
Tezeo HCT: tabl. 40/12,5 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 28,18
Rx 30%(1) 15,57
Tezeo HCT: tabl. 80/25 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 28,18
(1)
Rx 30% 15,57
Tezeo HCT: tabl. 80/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 54,48
Rx 30%(1) 29,25
Tezeo HCT: tabl. 80/25 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 54,48
(1)
Rx 30% 29,25
Tezeo HCT: tabl. 80/12,5 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
Telmisartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego. Z³o¿ony produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u osób doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest wystarczaj¹co kontrolowane po zastosowaniu produktu leczniczego lub u osób doros³ych, którzy wczeœniej byli ustabilizowani za pomoc¹ telmisartanu i hydrochlorotiazydu podawanych osobno. (2) Pacjenci 75+
Zentiva

Tezeo HCT: tabl. 40/12,5 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

TFX®: inj. dom./podsk. [liof.+ rozp.] 10 mg
- 10 fiol. prosz.+ 10 amp. rozp.

Rx 100% 272,00

Thymostimulin

Theospirex: inf./inj. [roztw.] 20 mg/ml - 5 amp. u

Finepharm

Rx 100%

Theophylline

22,51
Biofarm

100%

8,31
5,52
bezp³.
100% 11,98
Theospirex® retard 300 mg: tabl. o przed³. uwalnianiu Rx R(1)
4,00
300 mg - 50 szt. u
S(2)
bezp³.
Theophylline (1) W: Zapobieganie skurczom oskrzeli w przebiegu astmy oskrzelowej i POChP. Uwaga: Produkty z teofilin¹ o przed³u¿onym uwalnianiu nie s¹ przeznaczone do doraŸnego leczenia stanu astmatycznego (ciê¿kiego napadu astmy)
lub zaburzeñ oddychania spowodowanych ostrym skurczem oskrzeli. Teofiliny nie
nale¿y stosowaæ jako leku 1-go wyboru w leczeniu astmy u dzieci. WP: Bradykardia u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Biofarm

Theospirex® retard: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu
150 mg - 50 szt. u

Rx R(1)

Theovent 100: tabl. 100 mg - 30 szt. u
Theovent 300: tabl. o przed³. uwalnianiu 300 mg
- 50 szt. u

Rx 100%

8,14

Rx 100%

X

Theophylline

S(2)

GSK Pharmaceuticals SA

ThermaCare® kompresy rozgrzewaj¹ce na plecy WMo 100%
i biodra: plaster rozgrzewaj¹cy - 2 szt
ThermaCare® kompresy rozgrzewaj¹ce na plecy WMo 100%
10,49 i biodra: plaster rozgrzewaj¹cy - 4 szt.

39,90
60,90

4,18
ANGELINI
bezp³. ThermaCare® kompresy rozgrzewaj¹ce na szyjê,
WMo 100% 29,90

ramiona, nadgarstki: plaster rozgrzewaj¹cy - 2 szt.

ANGELINI

LEKsykon - Receptariusz

Thiogamma®: tabl. powl. 600 mg - 30 szt.
Thiogamma®: tabl. powl. 600 mg - 60 szt.
Thioctic acid

Thiogamma® Turbo-Set: inf. do¿. [roztw.]
600 mg/50 ml - 1 fiol. 50 ml
Thiogamma® Turbo-Set: inf. do¿. [roztw.]
600 mg/50 ml - 10 fiol. 50 ml
Thioctic acid

Thromboreductin: kaps. twarde 0,5 mg - 100 szt.

Rx 100%
Rx 100%

49,15 Tisercin®: inj. 25 mg/ml - 10 amp. u
94,56 Levomepromazine

Wörwag Pharma

Rx-z 100%

23,52

Rx-z 100% 229,85
Wörwag Pharma

100% 510,30
Rx (1)
B
bezp³.

Thyrotropin

Thyrosan®: tabl. 50 mg - 90 szt.
Propylthiouracil

Thyrozol®: tabl. powl. 5 mg - 50 szt.
Thyrozol®: tabl. powl. 10 mg - 50 szt.
Thyrozol®: tabl. powl. 20 mg - 50 szt.

100%

9,50
2,85
(2)
S
bezp³.
100%
7,71
Rx 30%(1) 4,13
Tialorid® mite: tabl. 25 mg/2,5 mg - 50 szt. u
S(2)
bezp³.
Amiloride + Hydrochlorothiazide (1) W: Preparat jest wskazany w leczeniu:
nadciœnienia têtniczego krwi lekkiego lub umiarkowanego (w monoterapii lub z innymi lekami obni¿aj¹cymi ciœnienie krwi); zastoinowej niewydolnoœci kr¹¿enia; marskoœci w¹troby z wodobrzuszem i obrzêkami. WP: Przewlek³a choroba nerek u
Polpharma
dzieci do 18 r¿.; moczówka nerkopochodna (2) Pacjenci 75+

Rx 30%(1)

100%
Rx
Tianesal: tabl. powl. 12,5 mg - 30 szt. u
30%(1)
100%
Rx
Tianesal: tabl. powl. 12,5 mg - 90 szt. u
30%(1)
Tianeptine sodium (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
W: Tianeptyna jest wskazana w leczeniu zespo³ów depresyjnych.

Tiapridal®:

tabl. powl. 100 mg - 20 szt. u

Tiapride

Tiapridal® - (IR): tabl. 100 mg - 20 szt. u
Tiapride

Tiaprid PMCS: tabl. 100 mg - 20 szt. u
Tiaprid PMCS: tabl. 100 mg - 50 szt. u
Tiapride hydrochloride

Rx 100%

19,84
12,46
48,56
26,41
Adamed

22,80

Sanofi-Aventis France

Rx 100%

11,20

Pharmapoint

Rx 100%
Rx 100%

17,99
39,49

Rx

Titlodine: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 2 mg
- 28 szt. u

100%

Rx 30%(1)

Symphar

PRO.MED.PL

Rx 100%

Tixteller: tabl. powl. 550 mg - 56 szt.

Rx-z 100%
Rx-z 100%

X
X

ViiV Healthcare

Rx 100% 1341,36

Rifaximin

Alfasigma Polska

Tizanor: tabl. 2 mg - 30 szt. u

Rx 100%

Tizanor: tabl. 4 mg - 30 szt. u

Rx

100%
30%(1)

11,06
29,02
8,71

Tizanidine (1) Stwardnienie rozsiane
W: Tyzanidyna wskazana jest u doros³ych w leczeniu spastycznoœci zwi¹zanej ze
stwardnieniem rozsianym lub z urazem albo chorob¹ rdzenia krêgowego.
Orion Corporation

Tobradex®: krople do oczu [zaw.] (1 mg+ 3 mg)/ml
- 1 but. 5 ml

Rx 100%

Tobramycin + Dexamethasone

Tobramycin B.Braun: inf. [roztw.] 1 mg/ml
- 10 but. 80 ml
Tobramycin B.Braun: inf. [roztw.] 3 mg/ml
- 10 but. 120 ml
Tobramycin B.Braun: inf. [roztw.] 3 mg/ml
- 10 but. 80 ml
Tobramycin

21,40

Novartis Pharma

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Rx 100%

X

B. Braun Melsungen

100% 4876,20
B(1)
bezp³.
Tobramycin (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ych zaka¿eñ p³uc u œwiadczeniobiorców z mukowiscydoz¹
W: Produkt jest wskazany do d³ugotrwa³ego leczenia przewlek³ego zaka¿enia p³uc
wywo³anego przez Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydoz¹ w wieku 6 lat i starszych. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
UAB ‘Via pharma"

Tobramycin Via pharma: roztw. do nebulizacji
300 mg/5 ml - 56 amp. 5 ml

Rx

56,61 Tobramycyna SUN: roztw. do nebulizacji 300 mg/5 ml
100% 3061,80
Rx (1)
- 56 amp. 5 ml
B
bezp³.
Rx 100% 29,99 Tobramycin (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ych zaka¿eñ p³uc u œwiadczeTibolone Aristo: tabl. 2,5 mg - 28 szt.
Tibolone
Aristo Pharma niobiorców z mukowiscydoz¹
W: D³ugotrwa³e leczenie przewlek³ego zaka¿enia p³uc wywo³anego przez Pseudo100% 35,64 monas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydoz¹ w wieku 6 lat i starszych. Nale¿y
Tilaprox: krople do oczu [roztw.] (50 µg+ 5 mg)/ml
wzi¹æ
pod uwagê oficjalne zalecenia dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeRx R(1)
7,23 ciwbakteryjnych.
Sun Pharmaceutical
- 1 but. 2,5 ml u
S(2)
bezp³.
Tobrexan: krople do oczu [roztw.] 3 mg/ml - 1 but. 5 ml Rx 100% 24,00
Latanoprost + Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
Novartis Pharma
W: Obni¿enie ciœnienia wewn¹trzga³kowego u pacjentów z jaskr¹ z otwartym k¹tem Tobramycin
przes¹czania oraz podwy¿szonym ciœnieniem wewn¹trzga³kowym u których reakc- Tobrex®: krople do oczu [roztw.] 3 mg/ml - 1 but. 5 ml
Rx 100% 24,00
ja na miejscowo stosowane leki b-adrenolityczne lub analogi prostaglandyn jest nie®
Rx 100% 24,00
wystarczaj¹ca.
Apotex Inc. Tobrex : maœæ do oczu 3 mg/g - 1 tuba 3,5 g
Tobramycin
Novartis Pharma
Timo-COMOD 0,5%: krople do oczu 5 mg/ml
Rx 100% 19,26 TOBROSOPT 0,3%: krople do oczu [roztw.] 3 mg/ml
- 1 but. 10 ml u
Rx 100% 22,94
Timolol
URSAPHARM Poland - 1 but. 5 ml u
Tobramycin
Polfa Warszawa
Timoptic® 0,5%: krople do oczu [roztw.] 5 mg/ml
Rx 100% 15,50 Tobrosopt-DEX: krople do oczu (1 mg+ 3 mg)/ml
- 1 but. 5 ml u
Rx 100% 20,92
Timolol
Santen Oy - 1 but. 5 ml u
Tobramycin + Dexamethasone
Polfa Warszawa
Tinidazolum Polpharma: tabl. powl. 500 mg - 4 szt. Rx 100% 17,19
Rx 100%
X
Tinidazole
Polpharma Toctino: kaps. miêkkie 10 mg - 30 szt.
Rx 100%
X
Rx 100% 20,00 Toctino: kaps. miêkkie 30 mg - 30 szt.
tTiocolis: tabl. 8 mg - 14 szt.
Alitretinoin
Stiefel Laboratories Legacy
Thiocolchicoside
Biofarm
Rx 100% 23,33
Rx 100% 45,00 Tokovit E 400: kaps. elastyczne 400 j.m. - 60 szt.
Tirosint Sol: roztw. doust. 13 µg - 30 poj.
Tocopherol
Hasco-Lek SA
Rx 100% 45,00
Tirosint Sol: roztw. doust. 25 µg - 30 poj.
Tolperison
NeuroPharma:
tabl.
powl.
150
mg
Rx
100% 45,00
Tirosint Sol: roztw. doust. 50 µg - 30 poj.
Rx 100% 18,17
- 30 szt.
Rx 100% 45,00
Tirosint Sol: roztw. doust. 75 µg - 30 poj.
Tolperisone hydrochloride
Neuraxpharm Arzneimittel
Rx 100% 45,00
Tirosint Sol: roztw. doust. 88 µg - 30 poj.
Rx 100% 32,55
Tolperis VP: tabl. powl. 50 mg - 30 szt.
Rx 100% 45,00
Tirosint Sol: roztw. doust. 100 µg - 30 poj.
Rx 100% 62,50
Tolperis VP: tabl. powl. 50 mg - 90 szt.
Rx 100% 45,00
Tirosint Sol: roztw. doust. 112 µg - 30 poj.
Tolperisone hydrochloride
Bausch Health
Rx 100% 45,00
Tirosint Sol: roztw. doust. 125 µg - 30 poj.
100% 15,04
Rx
100%
Tirosint Sol: roztw. doust. 137 µg - 30 poj.
45,00
Rx 30%(1) 8,73
Rx 100% 45,00 Tolucombi: tabl. 40/12,5 mg - 28 szt.
Tirosint Sol: roztw. doust. 150 µg - 30 poj.
S(2)
bezp³.
Rx 100% 45,00
Tirosint Sol: roztw. doust. 175 µg - 30 poj.
Rx 100% 45,00
Tirosint Sol: roztw. doust. 200 µg - 30 poj.
Levothyroxine sodium
IBSA Farmaceutici Italia

Tiavella forte: tabl. powl. 300 mg - 30 szt.
Benfotiamine

G.L. Pharma Poland

Tolucombi: tabl. 40/12,5 mg - 56 szt.

29,20

Rx 30%(1) 16,59

100% 11,51
B(1)
bezp³.
Levomepromazine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
Tolucombi: tabl. 80/12,5 mg - 28 szt.
W: Choroby psychiczne przebiegaj¹ce z pobudzeniem ruchowym i psychoruchowym, zespo³y paranoidalne (schizofrenia). Jako lek wspomagaj¹cy w niektórych towarzysz¹cych objawach padaczki, niedorozwoju umys³owego, w depresji z
niepokojem. Nasilenie dzia³ania przeciwbólowego innych leków. Przygotowanie i Tolucombi: tabl. 80/12,5 mg - 56 szt.
pog³êbienie znieczulenia ogólnego.
Proterapia

Tisercin®: tabl. powl. 25 mg - 50 szt. u

X Tivicay: tabl. powl. 50 mg - 30 szt.
X Tivicay: tabl. powl. 50 mg - 90 szt.
X Dolutegravir
Merck

100%

16,67
Egis

Sun Farm

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Thiamazole

Tialorid®: tabl. 50 mg/5 mg - 50 szt. u

Rx 100%

14,60
9,03
S(2)
bezp³.
100% 28,43
Titlodine: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 4 mg
Rx 30%(1) 17,29
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Tolterodine tartrate (1) Zespó³ pêcherza nadreaktywnego potwierdzony badanRx-z 100%
X iem urodynamicznym (2) Pacjenci 75+
Genzyme Europe B.V. W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu objawowym nietrzymania moczu z
parciem i/lub zwiêkszonej czêstotliwoœci oddawania moczu oraz nag³ych
Rx 100% 67,07 nag³ym
paræ mog¹cych wyst¹piæ u pacjentów z zespo³em pêcherza nadreaktywnego.

Anagrelide (1) Chemioterapia ICD-10: C.72.
W: Preparat jest wskazany w leczeniu nadp³ytkowoœci samoistnej. Decyzja o leczeniu powinna byæ podejmowana indywidualnie dla ka¿dego pacjenta, w zale¿noœci
od liczby krwinek p³ytkowych, wieku pacjenta, objawów klinicznych i danych z wywiadu, od szybkoœci narastania liczby p³ytek po postawieniu rozpoznania, wspó³istniej¹cych chorób i czynników ryzyka zakrzepów, oraz od obecnie stosowanego
leczenia, np. hydroksymocznikiem lub interferonem a.
Orphan Pharmaceuticals

Thyrogen: inj. dom. [roztw.] 0,9 mg - 2 fiol. 5 ml
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Thiog

S(2)
bezp³.
100% 29,20
(1)
Rx 30% 16,59
S(2)
bezp³.
100% 56,53
Rx 30%(1) 31,30
S(2)
bezp³.
100% 29,20
(1)
Rx 30% 16,59
Tolucombi: tabl. 80/25 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 56,53
Rx 30%(1) 31,30
Tolucombi: tabl. 80/25 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 45,75
Rx 30%(1) 26,83
Tolucombi: tabl. 40/12,5 mg - 84 szt.
S(2)
bezp³.
100% 88,92
Rx 30%(1) 51,08
Tolucombi: tabl. 80/12,5 mg - 84 szt.
S(2)
bezp³.
100% 88,92
Rx 30%(1) 51,08
Tolucombi: tabl. 80/25 mg - 84 szt.
S(2)
bezp³.
Telmisartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego. Z³o¿ony produkt leczniczy (zawieraj¹cy telmisartan w dawce 40 mg
lub 80 mg i hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg) jest wskazany do stosowania u
osób doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest kontrolowane w sposób wystarczaj¹cy po zastosowaniu samego telmisartanu. Z³o¿ony produkt leczniczy (zawieraj¹cy telmisartan w dawce 80 mg i hydrochlorotiazyd w dawce 25 mg) jest wskazany
do stosowania u osób doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest kontrolowane w
wystarczaj¹cy sposób produktem leczniczym 80 mg/12,5 mg (zawieraj¹cym telmisartan w dawce 80 mg i hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg) lub u osób doros³ych, którzy wczeœniej byli ustabilizowani za pomoc¹ telmisartanu i hydrochlorotiazydu poKrka
dawanych osobno. (2) Pacjenci 75+
100%

13,91
7,60
bezp³.
100% 30,67
Rx 30%(1) 18,06
Tolura: tabl. 40 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 37,13
Rx 30%(1) 18,21
Tolura: tabl. 40 mg - 84 szt.
S(2)
bezp³.
100% 26,93
(1)
Rx 30% 14,32
Tolura: tabl. 80 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 59,49
Rx 30%(1) 34,26
Tolura: tabl. 80 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 71,68
(1)
Rx 30% 33,84
Tolura: tabl. 80 mg - 84 szt.
S(2)
bezp³.
Telmisartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze: leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym: zmniejszenie
czêstoœci zachorowañ z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z jawn¹ chorob¹ mia¿d¿ycow¹ (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub choroba têtnic
obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ typu 2 z udokumentowanymi powik³aniami
dotycz¹cymi narz¹dów docelowych. (2) Pacjenci 75+
Krka

Tolura: tabl. 40 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)
S(2)

100%

18,99
6,38
S(2)
bezp³.
100% 20,16
Rx 30%(1) 6,64
Tolura - (IR): tabl. 80 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 36,11
Rx 30%(1) 10,88
Tolura - (IR): tabl. 80 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 52,86
Rx 30%(1) 15,86
Tolura - (IR): tabl. 80 mg - 84 szt.
S(2)
bezp³.
Telmisartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym. Zmniejszenie czêstoœci zachorowañ z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób doros³ych z:
jawn¹ chorob¹ mia¿d¿ycow¹ (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub choroba têtnic obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ typu 2 z udokumentowanymi poInpharm
wik³aniami dotycz¹cymi narz¹dów docelowych. (2) Pacjenci 75+

Tolura - (IR): tabl. 80 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

Tolura - (IR): tabl. 80 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

100%

Tolura - (IR): tabl. 80 mg - 56 szt.

S(2)
100%
Rx 30%(1)
S(2)

18,97
6,36
bezp³.
36,07
10,84
bezp³.
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LEKsykon - Receptariusz

Tolur

100%

Tolura - (IR): tabl. 80 mg - 84 szt.

52,79 wych w wywiadzie) lub z cukrzyc¹ typu 2 i udokumentowanym uszkodzeniem na- Torisel: inf. [konc.+ rozp. do przyg. roztw.] 30 mg

Rx 30%(1) 15,84 rz¹dów docelowych. (2) Pacjenci 75+

100%

12,26
6,69
S(2)
bezp³.
100% 23,76
Tolzurin: kaps. o przed³. uwalnianiu 4 mg - 28 szt. u Rx 30%(1) 12,62
S(2)
bezp³.
Tolterodine tartrate (1) Zespó³ pêcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie objawowe nietrzymania moczu z nag³ym parciem i/lub zwiêkszonej
czêstotliwoœci oddawania moczu oraz nag³ych paræ mog¹cych wyst¹piæ u pacjentów z zespo³em pêcherza nadreaktywnego.
RECORDATI

Tonicard: tabl. powl. 150 mg - 60 szt. u
Tonicard: tabl. powl. 300 mg - 20 szt. u
Tonicard: tabl. powl. 300 mg - 60 szt. u

Rx 30%(1)

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Propafenone hydrochloride

Topamax®: kaps. 15 mg - 60 szt. u
Topamax®: kaps. 25 mg - 60 szt. u

X
X
24,00

Accord Healthcare

Rx 100%
Rx 100%

21,44
35,74
14,40
9,16
19,54
5,86
37,19
6,64
67,50
3,20

100%
R(1)
100%
Rx (1)
Topamax®: tabl. powl. 50 mg - 28 szt. u
R
100%
®
Rx (1)
Topamax : tabl. powl. 100 mg - 28 szt. u
R
100%
®
Rx (1)
Topamax : tabl. powl. 200 mg - 28 szt. u
R
Topiramate (1) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespó³ Tourette’a
W: Monoterapia czêœciowych napadów padaczkowych, z wtórnym uogólnieniem
lub bez oraz pierwotnie uogólnionych napadów kloniczno-tonicznych u osób doros³ych, m³odzie¿y i dzieci powy¿ej 6 lat. Terapia uzupe³niaj¹ca u dzieci (w wieku 2 lat i
powy¿ej), m³odzie¿y i doros³ych z czêœciowymi napadami padaczkowymi lub wtórnie uogólnionymi napadami padaczkowymi toniczno-klonicznymi oraz leczenie napadów padaczkowych zwi¹zanych z zespo³em Lennoxa-Gastauta. Zapobieganie
migrenie u doros³ych po dok³adnym rozwa¿eniu innych alternatywnych metod leczenia. Nie jest zalecany w leczeniu ostrego bólu g³owy.
Janssen-Cilag

Topamax®: tabl. powl. 25 mg - 28 szt. u

Topotecan medac: inf. [konc. do przyg. roztw.]
1 mg/ml - 1 fiol. 1 ml
Topotecan medac: inf. [konc. do przyg. roztw.]
1 mg/ml - 1 fiol. 2 ml
Topotecan medac: inf. [konc. do przyg. roztw.]
1 mg/ml - 1 fiol. 4 ml

Rx

100% 73,71
B(1)
bezp³.
100% 147,42
Lz (1)
B
bezp³.
100% 294,84
Lz (1)
B
bezp³.

Lz

Topotecan (1) Chemioterapia ICD-10: C.57.2
W: Lek stosowany w monoterapii jest wskazany w leczeniu: pacjentek z rakiem jajnika z przerzutami, u których chemioterapia pierwszego lub kolejnego rzutu okaza³a
siê nieskuteczna; pacjentów z nawrotowym drobnokomórkowym rakiem p³uca, u których ponowne leczenie z u¿yciem chemioterapii pierwszego rzutu uznano za nieodpowiednie. Lek w skojarzeniu z cisplatyn¹ jest wskazany w leczeniu pacjentek z
rakiem szyjki macicy, nawracaj¹cym po radioterapii oraz u pacjentek w stadium IVB
zaawansowania choroby. U pacjentek, które wczeœniej otrzymywa³y cisplatynê, zastosowanie terapii skojarzonej jest uzasadnione w przypadku d³ugotrwa³ego okresu
medac
bez leczenia.

Topotecanum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
1 mg/ml - 1 fiol. 1 ml
Topotecanum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
1 mg/ml - 1 fiol. 4 ml

100% 73,71
B(1)
bezp³.
100% 294,84
Lz (1)
B
bezp³.

Lz

Topotecan (1) Chemioterapia ICD-10: C.57.2
W: Topotekan stosowany w monoterapii jest wskazany do leczenia: pacjentek z rakiem jajnika z przerzutami, u których chemioterapia pierwszego lub kolejnego rzutu
okaza³a sie nieskuteczna; pacjentów z nawrotowym rakiem drobnokomórkowym
p³uca [SCLC], u których ponowne leczenie z u¿yciem chemioterapii pierwszego rzutu uznano za nieodpowiednie. Topotekan w skojarzeniu z cis-platyn¹ jest wskazany
do leczenia pacjentek z rakiem szyjki macicy, nawracaj¹cym po radioterapii oraz u
pacjentek w stadium IVB zaawansowania choroby. U pacjentek, które wczeœniej
otrzymywa³y cis-platynê, zastosowanie terapii skojarzonej jest uzasadnione w przypadku d³ugotrwa³ego okresu bez leczenia.
Accord Healthcare

Toradiur: tabl. 5 mg - 30 szt. u
Toradiur: tabl. 10 mg - 30 szt. u
Torasemide

Rx 30%(1)

Rx 100%
Rx 100%

12,68
14,74

Aflofarm Farmacja Polska

- 1 fiol. 1,2 ml+ 1 fiol. rozp. 1,8 ml

Toramide:
Toramide:
Toramide:
Toramide:

tabl. 2,5 mg - 30 szt. u
tabl. 5 mg - 30 szt. u
tabl. 10 mg - 30 szt. u
tabl. 20 mg - 30 szt. u

Rx

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

Torasemide

12,96
19,21
22,42
23,40
Polpharma

Torecan: czopki 6,5 mg - 6 szt. u

Rx 100%

Torecan: inj. [roztw.] 6,5 mg/ml - 5 amp. 1 ml u

Rx 100%

29,15

100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)

8,44
4,49
18,39
3,73
16,24
5,15
34,86
3,20

12,97
100% 24,64
Rx 30%(1) 7,39
Torecan: tabl. powl. 6,5 mg - 50 szt. u
R(2)
3,20
Thiethylperazine maleate (1) W: Leczenie nudnoœci i wymiotów: po chemioterapii cytotoksycznej, po radioterapii, po zastosowaniu leków toksycznych, po zabiegach chirurgicznych. (2) Nowotwory z³oœliwe
Krka
Thiethylperazine maleate

Krka

tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 1 mg

Rx

tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 1 mg

Rx

tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 2 mg

Rx

tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 2 mg

Rx

Risperidone (1) Schizofrenia WP: Zespó³ Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych. Produkt leczniczy jest
wskazany w krótkotrwa³ym leczeniu (do 6 tyg.) uporczywej agresji u pacjentów z
otêpieniem typu alzheimerowskiego w stopniu umiarkowanym do ciê¿kiego, nie reaguj¹cych na metody niefarmakologiczne oraz gdy istnieje ryzyko, ¿e pacjent bêdzie stanowi³ zagro¿enie dla samego siebie lub innych osób. Produkt leczniczy jest
wskazany w krótkotrwa³ym objawowym (do 6 tyg.) leczeniu uporczywej agresji w
przebiegu zaburzeñ zachowania u dzieci w wieku od 5 lat i m³odzie¿y ze sprawnoœci¹ intelektualn¹ poni¿ej przeciêtnej b¹dŸ upoœledzonych umys³owo, zdiagnozowanych wed³ug kryteriów DSM - IV, u których nasilenie agresji i innych zachowañ
destrukcyjnych wymaga leczenia farmakologicznego. Farmakoterapia powinna stanowiæ integraln¹ czêœæ wszechstronnego programu terapeutycznego, obejmuj¹cego dzia³ania psychospo³eczne i edukacyjne. Zaleca siê, aby rysperydon by³
przepisywany przez lekarza specjalistê w dziedzinie neurologii dzieciêcej oraz psychiatrii dzieciêcej i m³odzie¿owej lub lekarza specjalizuj¹cego siê w leczeniu zaburzeñ zachowania u dzieci i m³odzie¿y.
Krka

Rx-z

100% 3078,61
B(1)
bezp³.

Temsirolimus (1) Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym rakiem
nerkowokomórkowym (ang. RCC), u których wystêpuj¹ co najmniej 3 z 6 prognostycznych czynników ryzyka. Leczenie doros³ych pacjentów z nawracaj¹cym i/lub
opornym ch³oniakiem z komórek p³aszcza (ang. MCL).
Pfizer

Torsemed:
Torsemed:
Torsemed:
Torsemed:
Torsemed:
Torsemed:

tabl. 5 mg - 30 szt. u
tabl. 5 mg - 60 szt. u
tabl. 10 mg - 30 szt. u
tabl. 10 mg - 60 szt. u
tabl. 20 mg - 30 szt. u
tabl. 20 mg - 60 szt. u

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

Torasemide

100%
100%
100%
100%
100%
100%

13,85
24,91
14,20
28,54
21,42
32,81

Sandoz GmbH

100%
8,36
Rx 30%(1) 5,25
Torvacard® 10: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 12,63
(1)
Rx 30%
Torvacard® 20: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
6,41
S(2)
bezp³.
100% 23,30
Rx 30%(1) 10,87
Torvacard® 40: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 66,56
(1)
Rx 30% 29,26
Torvacard® 40: tabl. powl. 40 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
100% 46,04
Rx 30%(1) 21,17
Torvacard® 80: tabl. powl. 80 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Atorvastatin (1) W: Hipercholesterolemia: stosowany jako uzupe³nienie leczenia
dietetycznego w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia ca³kowitego cholesterolu,
cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u doros³ych, m³odzie¿y oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiadaj¹c¹ hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku
niewystarczaj¹cej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych
metod leczenia. Preparat jest równie¿ stosowany w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i cholesterolu-LDL u doros³ych z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym: zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia
sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e, wraz z dzia³aniami maj¹cymi na
celu redukcjê innych czynników ryzyka. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u
dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹
mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+
Zentiva

100% 10,34
R(1)
4,50
100% 19,65
Rx (1)
Toramat: tabl. powl. 50 mg - 30 szt. u
R
4,77
100% 37,28
Rx (1)
Toramat: tabl. powl. 100 mg - 30 szt. u
R
4,32
100% 70,97
Rx (1)
Toramat: tabl. powl. 200 mg - 30 szt. u
R
3,20
Topiramate (1) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespó³ Tourette’a
W: Monoterapia, czêœciowych napadów padaczkowych, z wtórnym uogólnieniem lub bez,
oraz pierwotnie uogólnionych napadów padaczkowych toniczno-klonicznych u osób doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku powy¿ej 6 lat. Leczenie uzupe³niaj¹ce u dzieci w wieku 2
lat lub starszych, m³odzie¿y i osób doros³ych z czêœciowymi napadami padaczkowymi z
wtórnym uogólnieniem lub bez, albo z pierwotnie uogólnionymi napadami padaczkowymi
toniczno-klonicznymi, oraz leczenie napadów padaczkowych zwi¹zanych z zespo³em
Lennoxa-Gastauta. Lek jest wskazany w zapobieganiu bólom migrenowym u osób doros³ych, po dok³adnym rozwa¿eniu innych alternatywnych metod leczenia. Produkt nie jest Torvalipin: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
wskazany w leczeniu ostrego bólu g³owy.
Neuraxpharm Arzneimittel

Toramat: tabl. powl. 25 mg - 30 szt. u

Torendo® Q-Tab®:
- 20 szt. u
Torendo® Q-Tab®:
- 50 szt. u
Torendo® Q-Tab®:
- 20 szt. u
12,72
Torendo® Q-Tab®:
6,41 - 50 szt. u

100%
Rx 30%(1)
Toptelmi: tabl. 40 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 20,12
Rx 30%(1) 7,51
Toptelmi: tabl. 40 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 24,55
(1)
Rx 30% 11,94
Toptelmi: tabl. 80 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 38,36
Rx 30%(1) 13,13
Toptelmi: tabl. 80 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
Telmisartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze: leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym: zmniejszenie
czêstoœci zachorowañ z przyczyn sercowo-naczyniowych u doros³ych pacjentów: z
objawow¹ chorob¹ sercowo-naczyniow¹ ze zmianami mia¿d¿ycowymi i zakrzepowymi (z chorob¹ niedokrwienn¹ serca, udarem mózgu lub chorob¹ têtnic obwodo-

100%

11,61
5,30
S(2)
bezp³.
100% 22,33
Rx 30%(1) 9,72
S(2)
bezp³.
100% 22,33
Rx 30%(1) 9,72
Toptelmi HCT: tabl. dra¿. 80/25 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 22,33
Rx 30%(1) 9,72
Toptelmi HCT: tabl. dra¿. 80/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 42,79
Rx 30%(1) 17,56
Toptelmi HCT: tabl. dra¿. 80/25 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 42,79
Rx 30%(1) 17,56
Toptelmi HCT: tabl. dra¿. 80/12,5 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
Telmisartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Dawka 40/12,5 mg i dawka 80/12,5
mg. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego. Lek jest wskazany w leczeniu
doros³ych, których ciœnienie têtnicze krwi nie jest wystarczaj¹co kontrolowane podczas monoterapii telmisartanem. Dawka 80/25 mg. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych. Lek jest wskazany w leczeniu doros³ych, których ciœnienie têtnicze krwi nie jest wystarczaj¹co kontrolowane podczas stosowania produktu z³o¿onego zawieraj¹cego 80 mg telmisartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu
lub u doros³ych, u których uzyskano stabilizacjê ciœnienia stosuj¹c osobno telmisarSandoz GmbH
tan i hydrochlorotiazyd. (2) Pacjenci 75+

S(2)
bezp³.
Telmisartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têt- Toptelmi HCT: tabl. dra¿. 40/12,5 mg - 28 szt.
niczego u doros³ych. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym. Zmniejszenie czêstoœci zachorowañ z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób doros³ych z:
jawn¹ chorob¹ mia¿d¿ycow¹ (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub choroba têtnic obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyca typu 2 z udokumentowanymi po- Toptelmi HCT: tabl. dra¿. 40/12,5 mg - 56 szt.
wik³aniami dotycz¹cymi narz¹dów docelowych. (2) Pacjenci 75+
Delfarma

Tolzurin: kaps. o przed³. uwalnianiu 2 mg - 28 szt. u

Sandoz GmbH

100%

8,08
4,97
S(2)
bezp³.
100% 13,43
Rx 30%(1) 7,21
Torvalipin: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 24,03
(1)
Rx 30% 11,60
Torvalipin: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Atorvastatin (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany jako uzupe³nienie diety, w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia cholesterolu ca³kowitego, cholesterolu LDL,
apolipoproteiny B lub triglicerydów u pacjentów doros³ych i dzieci powy¿ej 10 lat lub
starszych z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹, hipercholesterolemi¹ rodzinn¹ (heterozygotyczn¹) lub hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiadaj¹c¹ typowi IIa lub typowi IIb wg Fredericksona), je¿eli dieta oraz inne œrodki niefarmakologiczne by³y
niewystarczaj¹co skuteczne. Produkt leczniczy jest równie¿ stosowany w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i cholesterolu-LDL u pacjentów doros³ych z
homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hipercholesterolemii jako leczenie uzupe³niaj¹ce do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np. afereza cholesterolu-LDL)
lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów doros³ych, u których ryzyko wyst¹pienia pierwszego
zdarzenia sercowo-naczyniowego jest oceniane jako du¿e, wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu zmniejszenie innych czynników ryzyka. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego)
w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z
towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+

Rx 30%(1)

Actavis Group PTC ehf.

100% 528,44
30%(1) 207,20
C(2)
bezp³.
S(3)
bezp³.
Insulin glargine (1) Cukrzyca typu 2 u doros³ych pacjentów leczonych insulin¹
NPH od co najmniej 6 miesiêcy i z HbA1c ³8% oraz cukrzyca typu 2 u doros³ych pacjentów leczonych insulin¹ NPH od co najmniej 6 miesiêcy i z udokumentowanymi
nawracaj¹cymi epizodami ciê¿kiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u doros³ych
o znanej przyczynie (zgodnie z definicj¹ wg WHO), Cukrzyca typu I u doros³ych
(2) Kobiety w ci¹¿y (3) Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku powy¿ej 6 lat.

Toujeo: inj. [roztw.] 300 j.m./ml
- 10 wstrzyk. 1,5 ml (SoloStar) u

Rx

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Toviaz: tabl. o przed³. uwalnianiu 4 mg - 28 szt.
Toviaz: tabl. o przed³. uwalnianiu 8 mg - 28 szt.
Fesoterodine

Rx 100% 187,65
Rx 100% 271,14
Pfizer

LEKsykon - Receptariusz

Tracleer®: tabl. powl. 62,5 mg - 56 szt. u
Tracleer®: tabl. powl. 125 mg - 56 szt. u
Bosentan

Tractocile: inf. [konc. do przyg. roztw.] 7,5 mg/ml
- 1 fiol. 5 ml
Tractocile: inj. [roztw.] 7,5 mg/0,9 ml - 1 fiol. 0,9 ml

Rx-z 100%
X
Rx-z 100% 10319,40 Tramal® 50: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 5 amp. 2 ml u

Rx-z 100%

X
Ferring

tTrajenta: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.

Rx 100% 220,00

Linagliptin

Boehringer Ingelheim

100%

7,80
2,34
bezp³.
100% 14,95
Tramadol + Paracetamol Medreg: tabl. powl.
Rx 30%(1) 4,49
37,5 mg+ 325 mg - 60 szt. u
B(2)
bezp³.
100% 21,48
Tramadol + Paracetamol Medreg: tabl. powl.
Rx 30%(1) 6,44
37,5 mg+ 325 mg - 90 szt. u
B(2)
bezp³.
Tramadol hydrochloride + Paracetamol (1) W: Lek jest wskazany w objawowym leczeniu bólu o nasileniu od umiarkowanego do silnego. Stosowanie produktu
nale¿y ograniczyæ do pacjentów, u których uwa¿a siê, ¿e ból o nasileniu umiarkowanym do silnego wymaga skojarzenia tramadolu i paracetamolu. Lek jest wskazany
do stosowania u doros³ych i m³odzie¿y w wieku 12 lat i starszej. (2) Nowotwory
z³oœliwe
MedReg

Rx 30%(1)
B(2)

100%

7,24
2,38
B(2)
0,29
Tramadol hydrochloride (1) W: Leczenie bólu o umiarkowanym lub du¿ym nasileniu. (2) Nowotwory z³oœliwe
Aurovitas

Tramadol Aurovitas: kaps. twarde 50 mg - 20 szt. u Rx 30%(1)

100%
7,44
Rx 30%(1) 2,58
Tramadol Krka: kaps. twarde 50 mg - 20 szt. u
B(2)
0,49
Tramadol hydrochloride (1) W: Leczenie bólu od umiarkowanego do silnego u
doros³ych i m³odzie¿y w wieku 12 lat i starszych. (2) Nowotwory z³oœliwe
Krka

Tramadol Krka: krople doustne [roztw.] 100 mg/ml
- 1 but. 10 ml u
Tramadol Krka: krople doustne [roztw.] 100 mg/ml
- 1 but. 96 ml u

Rx 100%

X

Rx 100%

X

Tramadol hydrochloride

Krka

Tramadol Krka: inj./inf. [roztw.] 50 mg/ml - 5 amp. 1 ml Rx 100%
u
Tramadol Krka: inj./inf. [roztw.] 100 mg/2 ml
Rx 100%
- 5 amp. 2 ml u
Tramadol hydrochloride

Tramadol Krka:
- 30 szt. u
Tramadol Krka:
- 50 szt. u
Tramadol Krka:
- 30 szt. u
Tramadol Krka:
- 50 szt. u
Tramadol Krka:
- 30 szt. u
Tramadol Krka:
- 50 szt. u

tabl. o przed³. uwalnianiu 100 mg

100%

8,76
2,63
Janssen-Cilag
B(2)
bezp³.
Tramadol hydrochloride (1) W: Leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym do duRx-z 100%
X ¿ego. (2) Nowotwory z³oœliwe
STADA Poland Sp. z o.o.

Atosiban

Tramadol + Paracetamol Medreg: tabl. powl.
37,5 mg+ 325 mg - 30 szt. u

6,50
12,00
Krka

Rx 30%(1)

100%

6,67
4,23
3,19
100% 11,14
Tramal® Retard 50: tabl. o przed³. uwalnianiu 50 mg Rx 30%(1) 3,84
- 30 szt. u
B(2)
0,71
100% 18,06
®
Tramal Retard 50: tabl. o przed³. uwalnianiu 50 mg Rx 30%(1) 5,89
- 50 szt. u
B(2)
0,68
100%
7,62
Tramal® Retard 100: tabl. o przed³. uwalnianiu 100 mg Rx 30%(1) 2,76
- 10 szt. u
B(2)
0,67
100% 21,49
®
Tramal Retard 100: tabl. o przed³. uwalnianiu 100 mg Rx 30%(1) 6,90
- 30 szt. u
B(2)
0,64
100% 34,37
Tramal® Retard 100: tabl. o przed³. uwalnianiu 100 mg Rx 30%(1) 10,31
- 50 szt. u
B(2)
bezp³.
100% 11,16
®
Tramal Retard 150: tabl. o przed³. uwalnianiu 150 mg Rx 30%(1) 3,86
- 10 szt. u
B(2)
0,73
100% 30,41
Tramal® Retard 150: tabl. o przed³. uwalnianiu 150 mg Rx 30%(1) 9,12
- 30 szt. u
B(2)
bezp³.
100% 50,22
®
Tramal Retard 150: tabl. o przed³. uwalnianiu 150 mg Rx 30%(1) 15,07
- 50 szt. u
B(2)
bezp³.
100% 14,78
Tramal® Retard 200: tabl. o przed³. uwalnianiu 200 mg Rx 30%(1) 5,05
- 10 szt. u
B(2)
0,88
100% 40,81
Tramal® Retard 200: tabl. o przed³. uwalnianiu 200 mg Rx 30%(1) 12,24
- 30 szt. u
B(2)
bezp³.
100% 65,87
Tramal® Retard 200: tabl. o przed³. uwalnianiu 200 mg Rx 30%(1) 19,76
- 50 szt. u
B(2)
bezp³.
Tramadol hydrochloride (1) W: Leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym do du¿ego. (2) Nowotwory z³oœliwe
STADA Poland Sp. z o.o.

Tramal® Retard 50: tabl. o przed³. uwalnianiu 50 mg
- 10 szt. u

Rx 30%(1)
B(2)

Rx 100%

X

tabl. o przed³. uwalnianiu 100 mg

Rx 100%

Tramal® Retard 150 - (IR): tabl. o przed³. uwalnianiu
X
150 mg - 30 szt. u

tabl. o przed³. uwalnianiu 150 mg

Rx 100%

tabl. o przed³. uwalnianiu 150 mg

Rx 100%

tabl. o przed³. uwalnianiu 200 mg

Rx 100%

100% 29,43
Rx 30%(1) 8,83
B(2)
bezp³.
X
100% 47,41
®
Tramal Retard 150 - (IR): tabl. o przed³. uwalnianiu Rx 30%(1) 14,22
X 150 mg - 50 szt. u
B(2)
bezp³.
Tramadol hydrochloride (1) W: Leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym do duX ¿ego. (2) Nowotwory z³oœliwe
Delfarma

tabl. o przed³. uwalnianiu 200 mg

Rx 100%

X Tramapar: tabl. powl. 37,5/325 mg - 2 szt. u

Tramadol hydrochloride

Krka

100%
9,60
Tramadol Synteza: kaps. twarde 50 mg - 20 szt. u Rx 30%(1) 4,74
(2)
B
2,65
100% 12,16
Tramadol Synteza: krople doustne 100 mg/ml
Rx 30%(1) 6,65
- 1 op. 10 ml u
B(2)
4,29
Tramadol hydrochloride (1) W: Leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym do du¿ego. (2) Nowotwory z³oœliwe
Synteza

Tramadol Vitabalans: tabl. 50 mg - 20 szt. u

Rx 100%

Tramadol hydrochloride

Tramal®: czopki doodbytnicze 100 mg - 5 szt. u
Tramadol hydrochloride

12,50
Vitabalans

Rx 100%

7,55

STADA Poland Sp. z o.o.

100%

7,90
3,04
B(2)
0,95
100%
9,09
Tramal®: krople doustne 100 mg/ml - 1 but. 10 ml (z
(1)
Rx 30%
3,58
kroplomierzem) u
(2)
B
1,22
100% 75,58
Tramal®: krople doustne 100 mg/ml - 1 but. 96 ml (z
Rx 30%(1) 22,67
dozownikiem) u
B(2)
bezp³.
Tramadol hydrochloride (1) W: Leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym do du¿ego. (2) Nowotwory z³oœliwe
STADA Poland Sp. z o.o.

Tramal®: kaps. twarde 50 mg - 20 szt. u

Rx 30%(1)

100%

Tramal® 50: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 5 amp. 1 ml u

145

Tracl

Rx 30%(1)
B(2)

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

X
Tramapar: tabl. powl. 37,5/325 mg - 10 szt. u
9,99
Tramapar: tabl. powl. 37,5/325 mg - 20 szt. u
18,99
100%
7,91
Rx 30%(1) 2,44
Tramapar: tabl. powl. 37,5/325 mg - 30 szt. u
B(2)
0,09
100% 15,21
Rx 30%(1) 4,56
Tramapar: tabl. powl. 37,5/325 mg - 60 szt. u
B(2)
bezp³.
100% 23,98
Rx 30%(1) 7,19
Tramapar: tabl. powl. 37,5/325 mg - 100 szt. u
B(2)
bezp³.
Tramadol hydrochloride + Paracetamol (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i du¿ym nasileniu. Lek powinien
byæ stosowany u pacjentów, u których leczenie umiarkowanego lub silnego bólu wymaga zastosowania tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem. (2) Nowotwory
z³oœliwe
Polfarmex

Tramundin®: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu 100 mg
- 30 szt. u

Rx 100%

Tramadol hydrochloride

22,98

Mundipharma

Tranexamic acid Accord: inj. [roztw.] 100 mg/ml
- 5 amp. 5 ml u

Rx 100%

Tranexamic acid

X

Accord Healthcare

100% 14815,21
B(1)
bezp³.
100% 29630,42
tTranslarna: granulki do przyg. zaw. doust.
Rx-z (1)
250 mg - 30 sasz.
B
bezp³.
5,65 tTranslarna: granulki do przyg. zaw. doust.
100% 118521,69
Rx-z (1)
2,58 1000 mg - 30 sasz.
B
bezp³.
1,27 Ataluren (1) Program lekowy: leczenie chorych z dystrofi¹ miêœniow¹ Duchenne’a
spowodowan¹ mutacj¹ nonsensown¹ w genie dystrofiny
W: Produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu dystrofii miêœniowej Duchenn-

tTranslarna: granulki do przyg. zaw. doust.
125 mg - 30 sasz.

Rx-z

e’a warunkowanej przez mutacjê nonsensown¹ w genie dystrofiny u pacjentów chodz¹cych w wieku od 2 lat. Obecnoœæ mutacji nonsensownej w genie dystrofiny
nale¿y potwierdziæ poprzez badania genetyczne. PTC Therapeutics International Limited
100%

55,11
11,58
8,38
100% 80,40
Transtec® 52,5 µg/h: system transdermalny 52,5 µg/h Rx R(1) 13,50
- 5 szt. (30 mg w plastrze) ±
B(2)
10,30
100% 105,54
®
Transtec 70 µg/h: system transdermalny 70 µg/h
(1)
Rx R
15,28
- 5 szt. (40 mg w plastrze) ±
B(2)
12,08
Buprenorphine (1) W: Ból o œrednim i du¿ym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych i ból o du¿ym nasileniu w przebiegu innych schorzeñ, je¿eli nie ustêpuje
po zastosowaniu nieopioidowych œrodków przeciwbólowych. Lek nie jest lekiem odpowiednim do leczenia ostrego bólu. (2) Nowotwory z³oœliwe STADA Poland Sp. z o.o.

Transtec® 35 µg/h: system transdermalny 35 µg/h
- 5 szt. (20 mg w plastrze) ±

Rx R(1)

 Tranxene®: kaps. 5 mg - 30 szt. u
 Tranxene®: kaps. 10 mg - 30 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

Clorazepate dipotassium

 Tranxene® 20: inj. dom./inf. [liof.] 20 mg
- 5 fiol. (+ 5 amp.) u
Clorazepate dipotassium

Travatan®: krople do oczu [roztw.] 40 µg/ml
- 1 but. 2,5 ml

B(2)

24,60
33,20

Sanofi-Aventis France

Rx 100%

73,05

Sanofi-Aventis France

100%

Rx R(1)

37,56
9,15
bezp³.

S(2)
Travoprost (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Obni¿anie podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u pacjentów z nadciœnieniem ocznym lub jaskr¹ z otwartym k¹tem przes¹czania.
Novartis Europharm Limited

Travocort®: krem (10 mg+ 1 mg)/g - 1 tuba 15 g

Rx 100%

Diflucortolone valerate + Isoconazole

Travogen®: krem 10 mg/g - 1 tuba 20 g

38,12

LEO Pharma

Rx 100%

Isoconazole

39,66

LEO Pharma

100%

38,08
9,67
bezp³.

Travoprost+Timolol Genoptim: krople do oczu
[roztw.] (40 µg+ 5 mg)/ml - 1 but. 2,5 ml u

Rx R(1)

Travoprost+Timolol Genoptim: krople do oczu
[roztw.] (40 µg+ 5 mg)/ml - 3 but. 2,5 ml u

Rx 100% 107,23

S(2)

Travoprost + Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany do obni¿ania ciœnienia wewn¹trzga³kowego
(ang. IOP) u pacjentów z jaskr¹ z otwartym k¹tem lub nadciœnieniem ocznym, u których nie uzyskuje siê wystarczaj¹cej odpowiedzi po stosowaniu miejscowych leków
b-adrenolitycznych lub analogów prostaglandyn.
Synoptis Pharma

Travoprost + Timolol Medical Valley: krople do
oczu [roztw.] (40 µg+ 5 mg)/ml - 1 but. 2,5 ml u

100%

Rx R(1)

31,56
3,20
bezp³.

S(2)
Travoprost + Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany do obni¿ania ciœnienia wewn¹trzga³kowego
(ang. Intraocular Pressure, IOP) u doros³ych pacjentów z jaskr¹ z otwartym k¹tem
lub nadciœnieniem ocznym, u których nie uzyskuje siê wystarczaj¹cej odpowiedzi po
stosowaniu miejscowych leków b-adrenolitycznych lub analogów prostaglandyn.
Medical Valley Invest AB

Travoprost Genoptim: krople do oczu [roztw.]
40 µg/ml - 1 but. 2,5 ml u

100%

Rx R(1)

35,28
6,87
bezp³.

S(2)
Travoprost (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Obni¿anie podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u doros³ych pacjentów z nadciœnieniem ocznym lub jaskr¹ z otwartym k¹tem przes¹czania. Obni¿anie
podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 2
m-cy do poni¿ej 18 lat z nadciœnieniem ocznym lub jaskr¹ dzieciêc¹.Synoptis Pharma

100% 884,52
B(1)
bezp³.
100% 3282,93
Rx-z (1)
B
bezp³.
Trastuzumab (1) Program lekowy: leczenie raka piersi, Program lekowy: leczenie
zaawansowanego raka ¿o³¹dka
W: Rak piersi. Rak piersi z przerzutami. Produkt jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z HER2 dodatnim rakiem piersi z przerzutami: w monoterapii do leczenia tych pacjentów, którzy otrzymali dotychczas co najmniej dwa schematy
chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami – uprzednio stosowane schematy chemioterapii musia³y zawieraæ przynajmniej antracykliny i taksany, o
ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia – oraz u pacjentów z dodatnim
wynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych, u których nie powiod³a
siê hormonoterapia, o ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia; skojarzeniu z paklitakselem do leczenia tych pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas
chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami i dla których antracyklina jest niewskazana. W skojarzeniu z docetakselem do leczenia tych pacjentów,
którzy nie otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z
przerzutami. W skojarzeniu z inhibitorem aromatazy do leczenia pacjentek po menopauzie, z dodatnim wynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych, u
których dosz³o do rozwoju choroby nowotworowej z przerzutami, nieleczonych wczeœniej trastuzumabem. Wczesne stadium raka piersi. Produkt jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z HER2 - dodatnim rakiem piersi we wczesnym
stadium: po operacji, chemioterapii (neoadiuwantowej lub adiuwantowej) oraz radioterapii (je¿eli jest stosowana). Po chemioterapii adiuwantowej z doksorubicyn¹ i
cyklofosfamidem, w skojarzeniu z paklitakselem lub docetakselem. W skojarzeniu z
chemioterapi¹ adiuwantow¹ z u¿yciem docetakselu i karboplatyny. W skojarzeniu z
neoadiuwantow¹ chemioterapi¹ i nastêpnie w terapii adiuwantowej opartej o produkt w miejscowo zaawansowanym (w tym zapalnym) raku piersi lub w przypadku
guza >2 cm œrednicy. Produkt powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z
przerzutowym lub wczesnym rakiem piersi, u których stwierdzono, za pomoc¹ odpowiednio walidowanych testów, w komórkach guza albo nadekspresjê receptora
HER2, albo amplifikacjê genu HER2. Rak ¿o³¹dka z przerzutami. Produkt w skojarzeniu z kapecytabin¹ lub 5-fluorouracylem i cis-platyn¹ jest wskazany w leczeniu

tTrazimera: inf. [konc. do przyg. roztw.] 150 mg
- 1 fiol. prosz. u
tTrazimera: inf. [konc. do przyg. roztw.] 420 mg
- 1 fiol. prosz. u

Rx-z
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doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim gruczolakorakiem ¿o³¹dka z przerzutami lub
po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego, których nie poddawano wczeœniej terapii
przeciwnowotworowej z powodu choroby rozsianej. Produkt powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z rakiem ¿o³¹dka z przerzutami, u których stwierdzono w
komórkach guza nadekspresjê HER2, okreœlan¹ jako IHC2+ i potwierdzon¹ wynikami SISH lub FISH lub przez wynik IHC3+. W diagnostyce guza powinny byæ zastosowane odpowiednie i zwalidowane metody oceny.
Pfizer

na na leczenie i zaburzaj¹ca funkcjonowanie ³uszczyca, która nie reaguje odpow- Triplixam: tabl. powl. 10/2,5/5 mg - 30 szt. u
iednio na inne sposoby leczenia, takie jak fototerapia, PUVA i retinoidy, a tak¿e ciê¿kie ³uszczycowe zapalenie stawów u doros³ych. Dzia³anie cytostatyczne: podtrzym- Triplixam: tabl. powl. 10/2,5/10 mg - 30 szt. u
Orion Corporation Perindopril arginine + Indapamide + Amlodipine
uj¹co w leczeniu ostrej bia³aczki limfoblastycznej.
Trimetazidine dihydrochloride

Biofarm

Trazodone Neuraxpharm (Trazodone Glenmark):
tabl. 50 mg - 30 szt. ±
Trazodone Neuraxpharm (Trazodone Glenmark):
tabl. 100 mg - 30 szt. ±
Trazodone Neuraxpharm (Trazodone Glenmark):
tabl. 150 mg - 30 szt. ±
Trazodone Neuraxpharm (Trazodone Glenmark):
tabl. 150 mg - 100 szt. ±

Rx 100%

13,61

Tribux: granulat do przyg. zaw. 7,87 mg/g - 1 but. 250 ml Rx 100%

16,08 Ethinylestradiol + Levonorgestrel

Trimebutine

Biofarm

Rx 100%

21,54 Tribux: tabl. 100 mg - 30 szt.

Rx 100%

32,32 Tribux forte: tabl. 200 mg - 30 szt.

Trazodone hydrochloride

Triderm®: krem (0,64 mg+ 10 mg+ 1 mg)/g
100% 232,70 - 1 tuba 15 g
®
Rx 30%(1) 90,85 Triderm : maœæ (0,64 mg+ 10 mg+ 1 mg)/g
- 1 tuba 15 g
(2)

Tribux: tabl. 100 mg - 60 szt.

Tribux forte: tabl. 200 mg - 60 szt.
Rx 100% 107,78 Trimebutine maleate

Neuraxpharm Arzneimittel

tTrelegy Ellipta: prosz. do inhal., podzielony
92/55/22 µg/dawkê - 1 inhal. (30 dawek)

S
bezp³.
Vilanterol + Umeclidinium + Fluticasone furoate (1) Leczenie podtrzymuj¹ce u pacjentów doros³ych z umiarkowan¹ lub ciê¿k¹ przewlek³¹ obturacyjn¹ chorob¹ p³uc (POChP), u których nie uzyskuje siê odpowiedniego efektu leczenia podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidu wziewnego i d³ugo dzia³aj¹cego
agonisty receptorów b2 lub jednoczesnego stosowania d³ugo dzia³aj¹cego agonisty
receptorów b2 i d³ugo dzia³aj¹cego antagonisty receptorów muskarynowych (2)
Pacjenci 75+
W: Produkt jest wskazany do podtrzymuj¹cego leczenia u doros³ych pacjentów z
POChP stopnia umiarkowanego do ciê¿kiego, u których stosowanie leczenia
wziewnym kortykosteroidem w skojarzeniu z d³ugo dzia³aj¹cym b2-agonist¹ lub d³ugo dzia³aj¹cym b2-agonist¹ w skojarzeniu z d³ugo dzia³aj¹cym antagonist¹ receptora muskarynowego jest niewystarczaj¹ce.
GlaxoSmithKline Trading Services

100% 11,62
Rx (1)
Trelema: tabl. powl. 50 mg - 14 szt. u
R
3,20
100% 79,22
Rx (1)
Trelema: tabl. powl. 100 mg - 56 szt. u
R
3,20
100% 115,23
Rx (1)
Trelema: tabl. powl. 150 mg - 56 szt. u
R
3,20
100% 150,81
Rx (1)
Trelema: tabl. powl. 200 mg - 56 szt. u
R
3,98
Lacosamide (1) Terapia dodana u chorych powy¿ej 16 roku ¿ycia z padaczk¹
ogniskow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po zastosowaniu
co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poni¿ej 16
r¿. z padaczk¹ ogniskow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po
zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
W: Produkt leczniczy przeznaczony jest do stosowania w monoterapii oraz jako terapia wspomagaj¹ca w leczeniu napadów czêœciowych lub czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci od 4 lat z padaczk¹. G.L. Pharma Poland
100% 9695,70
B(1)
bezp³.
Guselkumab (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej ³uszczycy
plackowatej u osób doros³ych, którzy kwalifikuj¹ siê do leczenia ogólnego.

Tremfya: inj. [roztw.] 100 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 1 ml

Rx-z

Janssen-Cilag

tTresiba® FlexTouch®: inj. [roztw.] 100 j./ml
Rx 100% 589,68
- 5 wstrzyk. 3 ml
tTresiba® FlexTouch®: inj. [roztw.] 200 j./ml
Rx 100% 204,74
- 3 wstrz. 3 ml
tTresiba® Penfill®: inj. [roztw.] 100 j./ml - 5 wk³. 3 ml Rx 100% 170,63
Insulin degludec

Novo Nordisk

100% 2381,40
B(1)
bezp³.
100% 5953,50
Rx-z
Tresuvi: inf. [roztw.] 2,5 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
B(1)
bezp³.
100% 11907,00
Rx-z (1)
Tresuvi: inf. [roztw.] 5 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
B
bezp³.
100% 23814,00
Rx-z (1)
Tresuvi: inf. [roztw.] 10 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
B
bezp³.
Treprostinil (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego
(TNP)
W: Leczenie idiopatycznego lub dziedzicznego têtniczego nadciœnienia p³ucnego
(TNP) w celu poprawy tolerancji wysi³kowej i objawów chorobowych u pacjentów
znajduj¹cych siê w III czynnoœciowej klasie wg klasyfikacji NYHA.
Amomed

Tresuvi: inf. [roztw.] 1 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u

Triacyt MR: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 35 mg - 60 szt.

Rx-z

100% 3603,66
Rx (1)
B
bezp³.
100% 4795,76
Rx (1)
B
bezp³.
100% 7182,47
Rx (1)
B
bezp³.
Paliperidone (1) Leczenie podtrzymuj¹ce schizofrenii u doros³ych pacjentów ustabilizowanych klinicznie na palmitynianie paliperydonu podawanym we wstrzykniêciach co 1 miesi¹c
W: Produkt leczniczy we wstrzykniêciach podawanych co 3 m-ce jest wskazany w
leczeniu podtrzymuj¹cym schizofrenii u doros³ych pacjentów ustabilizowanych klinicznie na palmitynianie paliperydonu podawanym we wstrzykniêciach co 1 m-c.

Trevicta: inj. [zaw. o przed³. uwalnianiu] 263 mg
- 1 amp.-strzyk. 1,315 ml (+2 ig³y)
Trevicta: inj. [zaw. o przed³. uwalnianiu] 350 mg
- 1 amp.-strzyk. 1,75 ml (+2 ig³y)
Trevicta: inj. [zaw. o przed³. uwalnianiu] 525 mg
- 1 amp.-strzyk. 2,625 ml (+2 ig³y)

Janssen-Cilag

Trexan® Neo: tabl. 2,5 mg - 100 szt. u

Rx 100%

Trexan® Neo: tabl. 2,5 mg - 100 szt. (poj.) u

Rx

Rx 100%

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

®
22,74 Triquilar : tabl. powl. - 21 szt.

Trisenox®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 1 mg/ml
- 10 amp. 10 ml
24,41
Trisenox®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 2 mg/ml
41,31
- 10 fiol. 6 ml
41,31
38,21

Biofarm

Rx 100%

39,99

Rx 100%

39,99

Clotrimazole + Betamethasone dipropionate + Gentamicin sulphate
Organon Polska

Trifas® 10: tabl. 10 mg - 30 szt. u

Rx 100%

Torasemide

Menarini International

Trifas®

20: inj. do¿. 5 mg/ml - 5 amp. 4 ml u

Rx 100%

18,15
30,33

Torasemide

Menarini International

Trifas® 200: tabl. 200 mg - 20 szt. u

Rx 100%

Torasemide

Menarini International

86,58

Trifas® COR: tabl. 5 mg - 30 szt. u

Rx 100%

Torasemide

Menarini International

Trileptal®: tabl. powl. 300 mg - 50 szt. u

Rx C(1)

100%

15,90
48,67
bezp³.
3,97
92,73
bezp³.
3,20
82,81
bezp³.
3,20

R(2)
100%
Rx C(1)
Trileptal®: tabl. powl. 600 mg - 50 szt. u
R(2)
100%
Rx C(1)
Trileptal®: zaw. doust. 60 mg/1 ml - 1 fl. 250 ml u
R(2)
Oxcarbazepine (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Padaczka oporna na leczenie
W: Preparat jest wskazany w leczeniu napadów padaczkowych czêœciowych z wtórnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi lub bez wtórnie uogólnionych napadów toniczno-klonicznych. Preparat mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w
leczeniu skojarzonym u doros³ych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Novartis Pharma

Trimbow: aerozol inhal. [roztw.] 87/5/9 µg/dawkê
- 1 poj. (180 dawek)

100% 303,96

Rx 30%(1) 91,19

S(2)
bezp³.
Glycopyrronium bromide + Formoterol + Beclometasone dipropionate
(1) Leczenie podtrzymuj¹ce astmy u pacjentów z niewystarczaj¹c¹ kontrol¹ objawów choroby po zastosowaniu produktu z³o¿onego z d³ugo dzia³aj¹cego agonisty
receptorów beta-2 i œrednich dawek kortykosteroidu wziewnego, u których wyst¹pi³o
jedno lub wiêcej zaostrzeñ astmy w ci¹gu poprzedniego roku, Leczenie podtrzymuj¹ce u pacjentów doros³ych z umiarkowan¹ lub ciê¿k¹ przewlek³¹ obturacyjn¹ chorob¹ p³uc (POChP), u których nie uzyskuje siê odpowiedniego efektu leczenia podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidu wziewnego i d³ugo dzia³aj¹cego
agonisty receptorów b2 lub jednoczesnego stosowania d³ugo dzia³aj¹cego agonisty
receptorów b2 i d³ugo dzia³aj¹cego antagonisty receptorów muskarynowych (2)
Pacjenci 75+
W: POChP. Leczenie podtrzymuj¹ce u pacjentów doros³ych z umiarkowan¹ lub
ciê¿k¹ POChP, u których nie uzyskuje siê odpowiedniego efektu leczenia podczas
jednoczesnego stosowania kortykosteroidu wziewnego i d³ugo dzia³aj¹cego agonisty receptorów b2 lub jednoczesnego stosowania d³ugo dzia³aj¹cego agonisty receptorów b2 i d³ugo dzia³aj¹cego antagonisty receptorów muskarynowych. Astma.
Leczenie podtrzymuj¹ce astmy u pacjentów z niewystarczaj¹c¹ kontrol¹ objawów
choroby po zastosowaniu produktu z³o¿onego z d³ugo dzia³aj¹cego agonisty receptorów b2 i œrednich dawek kortykosteroidu wziewnego, u których wyst¹pi³o jedno lub
wiêcej zaostrzeñ astmy w ci¹gu poprzedniego roku.
Chiesi Farmaceutici

tTrimeductan MR: tabl. 35 mg - 60 szt.

Rx 100%

Trimetazidine dihydrochloride

Trimesan®: tabl. 100 mg - 20 szt.
TRIMESOLPHAR®: inf. do¿. [roztw.] 96 mg/ml
- 10 amp. 5 ml

26,28
LEK-AM

Rx 100%

Trimethoprim

17,88
Sun Farm

Lz 100%

Co-trimoxazole

-

Polfa Warszawa

100% 13,90
50%(1)
9,79
Rx 100% 45,28
Trioxal®: kaps. 100 mg - 15 szt.
100% 82,45
Rx
Trioxal®: kaps. 100 mg - 28 szt.
50%(1) 53,69
Itraconazole (1) W: Preparat jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ:
zaka¿enia narz¹dów p³ciowych: grzybica pochwy i sromu; zaka¿enia skóry, b³ony
œluzowej lub oczu: grzybica skóry, ³upie¿ pstry, ciê¿kie lub nawrotowe ³ojotokowe
zapalenie skóry, kandydoza jamy ustnej, grzybicze zaka¿enie rogówki; grzybice paznokci, wywo³ane przez dermatofity i/lub dro¿d¿aki; grzybice uk³adowe: aspergiloza
uk³adowa i kandydoza uk³adowa, kryptokokoza (w tym kryptokokowe zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych): u pacjentów z kryptokokoz¹ i os³abion¹ odpornoœci¹
oraz u wszystkich pacjentów z kryptokokoz¹ OUN; preparat jest wskazany tylko
wtedy, gdy leczenie pierwszego rzutu jest nieskuteczne, histoplazmoza, blastomikoza, sporotrychoza, parakokcydioidomikoza, inne, rzadko wystêpuj¹ce, uk³adowe
lub tropikalne zaka¿enia grzybicze. WP: Zaka¿enia grzybicze u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka
Polpharma

Trioxal®: kaps. 100 mg - 4 szt.

X
100% 21,21
R(1)
12,67
100% 76,85
Rx (1)
Trexan® Neo: tabl. 10 mg - 100 szt. u
R
42,67 Triplixam: tabl. powl. 5/1,25/5 mg - 30 szt. u
Methotrexate (1) W: Dzia³anie przeciwreumatyczne: czynna postaæ reumatoidal- Triplixam: tabl. powl. 5/1,25/10 mg - 30 szt. u
nego zapalenia stawów u doros³ych. Dzia³anie przeciw³uszczycowe: ciê¿ka, odpor-

Rx

Rx 100%
Rx 100%

Triquilar®: tabl. powl. - 63 szt.

31,00
32,00

Rx 100%
Rx 100%

42,00
42,00
Servier

Rx 100% 36,50
Rx 100% 105,20
Bayer

Rx-z 100%

X

100% 9072,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
Arsenic trioxide (1) Chemioterapia ICD-10: C.65.a.; C.65.b.; C.65.c.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do indukcji remisji i konsolidacji u doros³ych pacjentów z: nowo zdiagnozowan¹ ostr¹ bia³aczk¹ promielocytow¹ (ang. Acute Promyelocytic Leucaemia, APL) z niskim lub poœrednim ryzykiem (liczba bia³ych
krwinek £10 x 103/µl) w skojarzeniu z kwasem all- trans- retynowym (ang.
all-trans-retinoic acid, ATRA); nawracaj¹c¹/oporn¹ na leczenie ostr¹ bia³aczk¹ promielocytow¹ (APL) (wczeœniejsze leczenie powinno obejmowaæ stosowanie retynoidu i chemioterapii), charakteryzuj¹c¹ siê translokacj¹ t (15; 17) i/lub obecnoœci¹
genu (ang. Pro-Myelocytic Leukaemia/Retinoic-Acid Receptor - alpha PML/RAR-alfa). Nie badano wspó³czynnika odpowiedzi innych podtypów ostrych
bia³aczek pochodzenia szpikowego na trójtlenek arsenu. Teva Pharmaceuticals Polska

Trisequens®: tabl. powl. - 28 szt.
Estradiol + Norethisterone (dawki sekwencyjne)

Rx 100%

35,13

Novo Nordisk

100%

9,26
7,54
S(2)
bezp³.
100% 13,11
Rx R(1)
Tritace® 5: tabl. 5 mg - 28 szt. u
9,23
S(2)
bezp³.
100% 21,33
Rx R(1) 13,59
Tritace® 10: tabl. 10 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Ramipril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie zachorowalnoœci i umieralnoœci z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba naczyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzycowej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii;
jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego; jawna nefropatia
k³êbuszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu ³3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pacjentów po ostrym zawale miêœnia sercowego: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie zawa³u u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - produkt leczniczy nale¿y w³¹czyæ do leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u miêœnia sercowego. WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tritace® 2,5: tabl. 2,5 mg - 28 szt. u

Rx R(1)

100%

9,97
8,25
S(2)
bezp³.
100% 13,11
Rx R(1)
Tritace® 5 comb: tabl. 5/25 mg - 28 szt. u
9,23
S(2)
bezp³.
Ramipril + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Takie skojarzenie sta³ej dawki jest wskazane u pacjentów, u których kontrola ciœnienia
krwi za pomoc¹ monoterapii ramiprylem lub hydrochlorotiazydem jest niewystarczaj¹ca. (2) Pacjenci 75+
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tritace® 2,5 comb: tabl. 2,5/12,5 mg - 28 szt. u

Rx R(1)

100%

10,39
6,51
bezp³.
100% 10,39
Rx R(1)
Tritace® 5 - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt.
6,51
S(2)
bezp³.
100% 18,70
Rx R(1) 11,95
Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 18,82
Rx R(1) 11,95
Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 18,82
Rx R(1) 11,95
Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Ramipril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie zachorowalnoœci i umieralnoœci z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba naczyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzycowej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii;
jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego; jawna nefropatia
k³êbuszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu ³3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pacjentów po ostrym zawale miêœnia sercowego: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie zawa³u u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - produkt leczniczy nale¿y w³¹czyæ do leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u miêœnia sercowego. WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL Delfarma
u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+

Tritace® 5 - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt.

Rx R(1)
S(2)

LEKsykon - Receptariusz

100%

18,70
11,95
S(2)
bezp³.
100% 18,84
Rx R(1) 11,95
Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 18,70
Rx R(1) 11,95
Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Ramipril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie zachorowalnoœci i umieralnoœci z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba naczyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzycowej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii;
jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego; jawna nefropatia
k³êbuszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu ³3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pacjentów po ostrym zawale miêœnia sercowego: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie zawa³u u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - produkt leczniczy nale¿y w³¹czyæ do leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u miêœnia sercowego. WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Inpharm

Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt.

Rx R(1)

100%

18,70
11,95
S(2)
bezp³.
Ramipril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie zachorowalnoœci i umieralnoœci z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba naczyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzycowej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii; jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z przynajmniej jednym
czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego; jawna nefropatia k³êbuszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu ³3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pacjentów po ostrym zawale miêœnia
sercowego: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie zawa³u u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - produkt leczniczy nale¿y w³¹czyæ do leczenia w okresie
>48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u miêœnia sercowego. WP: Przewlek³a choroba
nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+ PharmaVitae

Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. u

Trittico® CR: tabl. o przed³. uwalnianiu 75 mg - 30 szt.
±

Rx R(1)

100%

stanach przedoperacyjnych, wymagaj¹cych zastosowania krótko dzia³aj¹cego
œrodka rozszerzaj¹cego Ÿrenicê. Dawka 10 mg/ml. Produkt leczniczy jest wskaza®
ny do miejscowego stosowania: w diagnostyce okulistycznej - do pora¿enia akomo- Tulip : tabl. powl. 10 mg - 60 szt.
dacji; w stanach przedoperacyjnych i pooperacyjnych, wymagaj¹cych zastosowania
Polfa Warszawa
krótko dzia³aj¹cego œrodka rozszerzaj¹cego Ÿrenicê.

Trosicam: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 7,5 mg - 20 szt.

Rx 100%

Trosicam: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 20 szt.

Rx

19,80
100%
9,65
(1)
50%
5,07
Meloxicam (1) W: Krótkotrwa³e leczenie objawowe zaostrzeñ choroby zwyrodnieniowej stawów. D³ugotrwa³e leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów
lub zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa.
ANGELINI
100% 194,18
30%(1) 68,98
100% 194,18
tTrulicity: inj. [roztw.] 1,5 mg/0,5 ml - 2 wstrzyk. 0,5 ml Rx
30%(1) 68,98
100% 194,18
tTrulicity: inj. [roztw.] 3 mg/0,5 ml - 2 wstrzyk. 0,5 ml Rx
30%(1) 68,98
100% 194,18
tTrulicity: inj. [roztw.] 4,5 mg/0,5 ml - 2 wstrzyk. 0,5 ml Rx
30%(1) 68,98
Dulaglutide (1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizuj¹cymi, z HbA1c ³7,5%, z oty³oœci¹ definiowan¹ jako BMI 30
kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)
potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narz¹dów
objawiaj¹ce siê poprzez: bia³komocz lub przerost lewej komory lub retinopatiê, lub
3) obecnoœæ 2 lub wiêcej g³ównych czynników ryzyka spoœród wymienionych poni¿ej: wiek ³55 lat dla mê¿czyzn, ³60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciœnienie têtnicze, palenie tytoniu
W: Cukrzyca typu 2. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu osób doros³ych z
niedostatecznie kontrolowan¹ cukrzyc¹ typu 2 jako uzupe³nienie diety i æwiczeñ: w
monoterapii, gdy stosowanie metforminy uwa¿a siê za niew³aœciwe z powodu nietolerancji lub przeciwwskazañ; w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy. Wyniki badañ dotycz¹ce leczenia skojarzonego, wp³ywu
na kontrolê glikemii, zdarzeñ niepo¿¹danych zwi¹zanych z uk³adem sercowo-naEli Lilly
czyniowym i badanych populacji, szczegó³y patrz ChPL.

tTrulicity: inj. [roztw.] 0,75 mg/0,5 ml
- 2 wstrzyk. 0,5 ml

Rx

tTrumenba: inj. [zaw.] 0,5 ml - 1 amp.-strzyk.

Rx 100% 365,00

Meningococcus B (multicomponent vaccine)

Rx

Trund: tabl. powl. 250 mg - 50 szt. u

Rx

Trund: tabl. powl. 500 mg - 50 szt. u

Rx

16,21

Rx 30%(1) 10,67

ANGELINI

100%

Pfizer

Trund: roztw. doust. 100 mg/ml - 1 but. 300 ml u

S(2)
bezp³.
100% 21,17
®
Trittico CR: tabl. o przed³. uwalnianiu 150 mg - 20 szt. Rx 30%(1) 13,79
±
Trund: tabl. powl. 500 mg - 100 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 58,91
Trittico® CR: tabl. o przed³. uwalnianiu 150 mg - 60 szt. Rx 30%(1) 36,76
±
Trund: tabl. powl. 750 mg - 50 szt. u
S(2)
bezp³.
Trazodone hydrochloride (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
(2) Pacjenci 75+
W: Zaburzenia depresyjne o ró¿nej etiologii, w tym depresja przebiegaj¹ca z lêkiem. Trund: tabl. powl. 1000 mg - 50 szt. u

Trittico® XR: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu 150 mg
- 30 szt. ±

Rx

Rx

Rx

30,29

Rx 30%(1) 19,21 Trund: tabl. powl. 1000 mg - 100 szt. u
(2)

S
bezp³.
100% 59,35
®
Trittico XR: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu 300 mg
Rx 30%(1) 37,20
- 30 szt. ±
S(2)
bezp³.
Trazodone hydrochloride (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
(2) Pacjenci 75+
W: Zaburzenia depresyjne o ró¿nej etiologii, w tym depresja przebiegaj¹ca z lêkiem.

Rx

tTrodelvy: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 200 mg Rx-z 100% 4876,20 Truvada: tabl. powl. 200 mg/245 mg - 30 szt.
- 1 fiol. 50 ml u
B(1)
bezp³. Emtricitabine + Tenofovir disoproxil
Tuberculin PPD RT 23 SSI: inj. œródskórnie [roztw.]
Sacituzumab govitecan (1) Program lekowy: leczenie raka piersi
W: Produkt stosowany w monoterapii, jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjen- - 1 fiol. 1,5 ml
tów z nieresekcyjnym lub przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi (ang. Tuberculin PPD RT 23 SSI: inj. œródskórnie [roztw.]
mTNBC), którzy wczeœniej otrzymali co najmniej dwie linie leczenia systemowego, - 10 fiol. 1,5 ml
w tym co najmniej jedn¹ w zaawansowanej chorobie.

Gilead Sciences Ireland

Trombex: tabl. powl. 75 mg - 28 szt.
Trombex: tabl. powl. 75 mg - 90 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Clopidogrel

Tuberculin

X
Tulip Combo: tabl. powl. 10 mg+ 20 mg - 30 szt.
67,56
Zentiva

Tulip Combo: tabl. powl. 10 mg+ 10 mg - 30 szt.
Tulip Combo: tabl. powl. 10 mg+ 40 mg - 30 szt.

100% 12,11
Ezetimibe + Atorvastatine
R(1)
3,20
100% 16,19
Tropicamidum WZF 1%: krople do oczu [roztw.]
Rx (1)
Tulip®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
10 mg/ml - 2 but. 5 ml u
R
3,20
Tropicamide (1) W: Dawka 5 mg/ml. Produkt leczniczy jest wskazany do miejscowego stosowania: w diagnostyce okulistycznej - do wziernikowania dna oka; w

Rx

Rx-z 100%

X

Gilead Sciences Poland

Rx 100%

X

Rx 100%

X

AJ Vaccines A/S

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

29,85
28,85
29,85

Sandoz GmbH

100%
Rx 30%(1)
S(2)

9,22
6,11
bezp³.

100%

18,30

Rx 30%(1) 12,08

S(2)
bezp³.
100% 27,20
(1)
®
Rx 30% 17,88
Tulip : tabl. powl. 10 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
100% 15,07
Rx 30%(1) 8,85
Tulip®: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 27,65
(1)
®
Rx 30% 15,22
Tulip : tabl. powl. 20 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³.
100% 40,56
Rx 30%(1) 21,91
Tulip®: tabl. powl. 20 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
100% 21,31
Rx 30%(1) 8,88
Tulip®: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 35,45
Rx 30%(1) 10,64
Tulip®: tabl. powl. 40 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³.
100% 51,91
Rx 30%(1) 15,57
Tulip®: tabl. powl. 40 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
100% 51,43
Rx 30%(1) 26,56
Tulip®: tabl. powl. 80 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Atorvastatin (1) W: Lek jest wskazany jako uzupe³nienie diety w celu zmniejszenia
podwy¿szonego stê¿enia cholesterolu ca³kowitego, cholesterolu LDL (LDL-C), apolipoproteiny B i triglicerydów u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym z hipercholesterolemi¹ rodzinn¹
(wariant heterozygotyczny) lub hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiadaj¹c¹
typom IIa i IIb wg klasyfikacji Fredricksona), gdy odpowiedŸ na stosowanie diety i inne niefarmakologiczne metody leczenia jest niewystarczaj¹ca. Lek jest równie¿
wskazany w celu zmniejszenia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i LDL-C u doros³ych z rodzinn¹ hipercholesterolemi¹ homozygotyczn¹, jako uzupe³nienie innych
metod leczenia hipolipemizuj¹cego (np. aferezy LDL) lub jeœli takie metody leczenia
nie s¹ dostêpne. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u doros³ych pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego jest oceniane jako du¿e, jako uzupe³nienie korygowania innych czynników ryzyka. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia
niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu
narz¹dów (2) Pacjenci 75+
Sandoz GmbH

100% 72,23
C(1)
bezp³.
R(2)
3,20
100% 17,76
C(1)
bezp³.
R(2)
8,40
100% 33,97
(1)
C
bezp³.
R(2)
12,05
100% 65,36
C(1)
bezp³.
R(2)
18,69 Tullex:
100% 49,71 NOWOŒÆ
(1)
C
bezp³.
R(2)
15,24 Tullex:
100% 65,36 NOWOŒÆ
C(1)
bezp³.
R(2)
18,69 Tullex:
100% 126,06 NOWOŒÆ
C(1)
bezp³.
R(2)
32,71 Tullex:

Levetiracetam (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Padaczka
W: Produkt jest wskazany jako monoterapia w leczeniu napadów czêœciowych lub
czêœciowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo rozpoznan¹ padaczk¹. Produkt jest wskazany jako terapia wspomagaj¹ca: w leczeniu napadów czêœciowych lub czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych, dzieci i
niemowl¹t w wieku od 1 m-ca z padaczk¹; w leczeniu napadów mioklonicznych u
doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat z m³odzieñcz¹ padaczk¹ miokloniczn¹; w leANGELINI
czeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u doros³ych i m³odRx 100% 31,00 zie¿y w wieku od 12 lat z idiopatyczn¹ padaczk¹ uogólnion¹.
Triveram: tabl. powl. 10 mg/5 mg/5 mg - 30 szt.
Neuraxpharm Arzneimittel
Rx
100%
Triveram: tabl. powl. 20 mg/10 mg/10 mg - 30 szt.
44,00
100% 20,67
Rx 100% 32,00 Trusopt®: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml - 1 but. 5 ml
Triveram: tabl. powl. 20 mg/5 mg/5 mg - 30 szt.
Rx R(1)
6,94
Rx 100% 43,00 u
Triveram: tabl. powl. 20 mg/10 mg/5 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Rx 100% 47,00
Triveram: tabl. powl. 40 mg/10 mg/10 mg - 30 szt.
Dorzolamide (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
Atorvastatin + Perindopril arginine + Amlodipine
Servier
W: Leczenie zwiêkszonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u pacjentów z: nadciœnie®
Rx
100%
niem
ocznym, jaskr¹ z otwartym k¹tem, jaskr¹ torebkow¹ i innymi wtórnymi przyTrizivir : tabl. powl. 351 mg+ 150 mg+ 300 mg - 60 szt.
3616,60
Santen Oy
Lamivudine + Abacavir + Zidovudine
GSK Pharmaceuticals SA padkami jaskry z otwartym k¹tem.

Tropicamidum WZF 0,5%: krople do oczu [roztw.]
5 mg/ml - 2 but. 5 ml u

147

Trita

100%

80,14
3,20
S(2)
bezp³.
100% 104,74
inj. [roztw.] 10 mg - 4 amp.-strzyk. 0,267 ml u Rx R(1)
3,20
S(2)
bezp³.
100% 294,30
inj. [roztw.] 10 mg - 12 amp.-strzyk. 0,267 ml u Rx R(1)
5,12
S(2)
bezp³.
100% 128,80
inj. [roztw.] 12,5 mg - 4 amp.-strzyk. 0,333 ml u Rx R(1)
3,20
NOWOŒÆ
S(2)
bezp³.
100% 152,87
Tullex: inj. [roztw.] 15 mg - 4 amp.-strzyk. 0,4 ml u
Rx R(1)
3,20
NOWOŒÆ
S(2)
bezp³.
100% 435,21
Tullex: inj. [roztw.] 15 mg - 12 amp.-strzyk. 0,4 ml u
Rx R(1)
7,68
NOWOŒÆ
S(2)
bezp³.
100% 176,89
Tullex: inj. [roztw.] 17,5 mg - 4 amp.-strzyk. 0,467 ml u Rx R(1)
3,20
NOWOŒÆ
S(2)
bezp³.
100% 200,39
Tullex: inj. [roztw.] 20 mg - 4 amp.-strzyk. 0,533 ml u Rx R(1)
3,41
NOWOŒÆ
S(2)
bezp³.
100% 576,11
Tullex: inj. [roztw.] 20 mg - 12 amp.-strzyk. 0,533 ml u Rx R(1) 10,24
NOWOŒÆ
S(2)
bezp³.
100% 247,34
Tullex: inj. [roztw.] 25 mg - 4 amp.-strzyk. 0,667 ml u Rx R(1)
4,27
NOWOŒÆ
S(2)
bezp³.
100% 717,01
Tullex: inj. [roztw.] 25 mg - 12 amp.-strzyk. 0,667 ml u Rx R(1) 12,80
NOWOŒÆ
S(2)
bezp³.
100% 294,30
Tullex: inj. [roztw.] 30 mg - 4 amp.-strzyk. 0,8 ml u
Rx R(1)
5,12
NOWOŒÆ
S(2)
bezp³.
Methotrexate (1) W: Produkt wskazany jest do leczenia: czynnego, reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych pacjentów; wielostawowej postaci ciê¿kiego,
czynnego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów, je¿eli odpowiedŸ na
NLPZ jest niewystarczaj¹ca; ciê¿kiej, opornej na leczenie, prowadz¹cej do nie-

inj. [roztw.] 7,5 mg - 4 amp.-strzyk. 0,2 ml u

Rx R(1)
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Tussi

pe³nosprawnoœci ³uszczycy pospolitej, z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie Ultop: kaps. dojelitowe, twarde 10 mg - 28 szt.
oraz ciê¿kiego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych pacjentów; choroby
Leœniowskiego-Crohna o przebiegu ³agodnym do umiarkowanego w monoterapii lub Ultop: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt.
w skojarzeniu z kortykosteroidami u doros³ych pacjentów, u których wystêpuje opornoœæ b¹dŸ nietolerancja na tiopuryny. WP: Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿
okreœlone w ChPL (2) Pacjenci 75+
Egis Ultop: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 56 szt.

Tussipect®: syrop (4,35 mg+ 1,43 mg+ 622 mg)/5 ml
- 1 but. 140 g

Rx 100%

Saponin + Ephedrine hydrochloride + Thymus extract

Tussipect®: tabl. dra¿. - 20 szt.

Rx 100%

Ephedrine hydrochloride

TWINRIX™ Adult: inj. dom. [zaw.] 0,02 mg/ml
- 1 amp.-strzyk. 1 ml
TWINRIX™ Junior: inj. dom. [zaw.] 360 j. Elisa
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
Hepatitis A vaccine + Hepatitis B vaccine

Twynsta:
Twynsta:
Twynsta:
Twynsta:

tabl. 40/5 mg - 28 szt.
tabl. 40/10 mg - 28 szt.
tabl. 80/5 mg - 28 szt.
tabl. 80/10 mg - 28 szt.

Telmisartan + Amlodipine

Typhim Vi: inj. dom./podsk. [roztw.] 0,025 mg/0,5 ml
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
Typhoid vaccine

13,07

Herbapol Poznañ

10,76

Herbapol Poznañ

Rx 100% 178,68
Rx 100%

97,85

GSK Pharmaceuticals SA

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

11,00
100% 15,76
50%(1)
9,43
100% 29,05
Rx
(1)
50%
16,39
100% 29,05
Rx
Ultop: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt.
50%(1) 16,39
Omeprazole (1) W: Doroœli. Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy. Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy. Leczenie choroby wrzodowej ¿o³¹dka. Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej ¿o³¹dka. W terapii skojarzonej z
odpowiednimi antybiotykami, eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w chorobie
wrzodowej. Leczenie choroby wrzodowej ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanej ze stosowaniem NLPZ. Zapobieganie chorobie wrzodowej ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanej
ze stosowaniem NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka. Leczenie refluksowego zapalenia prze³yku. D³ugotrwa³e leczenie pacjentów po ust¹pieniu refluksowego zapalenia
prze³yku. Objawowe leczenie choroby refluksowej prze³yku. Leczenie zespo³u Zollingera-Ellisona. Dzieci i m³odzie¿. Dzieci >1 r¿. i o mc. ³10 kg. Leczenie refluksowego zapalenia prze³yku. Objawowe leczenie zgagi i ulewania w chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ >4 lat. W terapii skojarzonej z antybiotykami w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy wywo³anej przez H. pylori. WP:
Zapalenie
b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
Krka

51,47
51,47
50,76
50,76 Ultracod: tabl. 30 mg+ 500 mg - 30 szt. u
Boehringer Ingelheim Codeine phosphate + Paracetamol

Rx 100% 230,00 Ultravist: inj. [roztw.] 623,4 mg/ml - 1 but. 100 ml
Ultravist: inj. [roztw.] 768,86 mg/ml - 10 but. 100 ml
Sanofi Pasteur
Ultravist: inj. [roztw.] 768,86 mg/ml - 10 but. 50 ml

100% 6463,80
Rx-z (1)
B
bezp³.
Natalizumab (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
W: Lek jest wskazany do stosowania w monoterapii do modyfikacji przebiegu choroby w ustêpuj¹co-nawracaj¹cej postaci stwardnienia rozsianego o du¿ej aktywnoœci
w nastêpuj¹cych grupach pacjentów: doroœli pacjenci w wieku 18 lat i powy¿ej z wysok¹ aktywnoœci¹ choroby mimo leczenia interferonem-b lub octanem glatirameru;
pacjentów tych mo¿na zdefiniowaæ jako osoby, u których nie nast¹pi³a odpowiedŸ
na pe³en, w³aœciwy cykl (zwykle przynajmniej roczny) leczenia interferonem-b lub
octanem glatirameru. U pacjentów powinien wyst¹piæ co najmniej 1 nawrót choroby
w ci¹gu ostatniego roku terapii i co najmniej 9 hiperintensywnych zmian w T2-zale¿nych obrazach rezonansu magnetycznego (MRI) czaszki lub co najmniej 1 zmiana
ulegaj¹ca wzmocnieniu po podaniu gadolinu. “Pacjenta niereaguj¹cego na leczenie” mo¿na równie¿ zdefiniowaæ, jako pacjenta z niezmienionym lub zwiêkszonym
wskaŸnikiem nawrotów lub z ciê¿kimi nawrotami w porównaniu z tych w poprzednim
roku lub doroœli pacjenci w wieku 18 lat i powy¿ej z szybko rozwijaj¹c¹ siê, ciê¿k¹,
ustêpuj¹co-nawracaj¹c¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego, definiowan¹ jako 2 lub
wiêcej nawroty powoduj¹ce niesprawnoœæ w ci¹gu jednego roku oraz 1 lub wiêcej
zmian ulegaj¹cych wzmocnieniu po podaniu gadolinu w obrazach MRI mózgu lub
znacz¹cy wzrost obci¹¿enia zmianami w T2-zale¿nych obrazach w porównaniu z
poprzednim niedawnym badaniem MRI.
Biogen

tTysabri: inf. [konc. do przyg. roztw.] 300 mg
- 1 fiol. 15 ml

Rx 100%
Rx

Rx 100%

Urapidil KALCEKS: inj./inf. [roztw.] 25 mg
Rx 100%
X - 5 amp. 5 ml u
Rx 100% 2160,27 Urapidil KALCEKS: inj./inf. [roztw.] 50 mg
Rx 100% 1085,81 - 5 amp. 10 ml u

Albumin human

Kedrion

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Ampicillin + Sulbactam

Unasyn®: tabl. 375 mg - 12 szt.

Testosterone undecanoate

BIOMED S.A.

14,81
46,29
16,28

Polfa Tarchomin SA

Unidox Solutab®: tabl. do przyg. zaw. doust. 100 mg

Rx

Remifentanil

Rx-z

GSK Pharmaceuticals SA

Rx 100%

X

Rx 100%

X
AS Kalceks

100%
30%(1)
100%
WM
30%(1)
100%
WM
UrgoClean: opatrunek na rany 15x15 cm - 1 szt.
30%(1)
100%
WM
UrgoClean: opatrunek na rany 15x20 cm - 1 szt.
30%(1)
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia

Rx 100%

WM

5,14
1,97
13,78
4,97
29,06
9,23
37,89
11,45

Laboratoria Polfa £ódŸ

UrgoClean Ag: opatrunek na rany 6x6 cm - 1 szt.
UrgoClean Ag: opatrunek na rany 10x10 cm - 1 szt.
UrgoClean Ag: opatrunek na rany 15x20 cm - 1 szt.
Emplastri antimicrobiotica (1) Przewlek³e owrzodzenia

UrgoStart Contact: opatrunek na rany 10x12 cm
X - 1 szt.
MSD
UrgoStart Contact: opatrunek na rany 15x20 cm
- 1 szt.

Rx 100%
8,68
100% 3390,19 - 10 szt. u
CHEPLAPHARM
B(1)
bezp³. Doxycycline monohydrate
100% 6780,36
100% 23,21
Rx-z (1)
tTyverb®: tabl. powl. 250 mg - 140 szt. (but.)
B
bezp³. Uprox: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 0,4 mg - 30 szt. Rx R(1)
7,93
Lapatinib (1) Program lekowy: leczenie raka piersi
S(2)
bezp³.
W: Preparat jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z rakiem piersi, u któr100% 44,50
ych nowotwór wykazuje nadekspresjê receptora HER2 (ErbB2): w skojarzeniu z ka13,94
pecytabin¹ u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi lub rakiem piersi z Uprox: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 0,4 mg - 60 szt. Rx R(1)
przerzutami, z progresj¹ choroby po wczeœniejszym leczeniu, które musi zawieraæ
S(2)
bezp³.
antracykliny i taksany oraz po leczeniu trastuzumabem raka piersi z przerzutami; w
100% 65,39
skojarzeniu z trastuzumabem u pacjentek z rakiem piersi z przerzutami, u których
nowotwór nie wykazuje ekspresji receptorów dla hormonów, z progresj¹ choroby po Uprox: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 0,4 mg - 90 szt. Rx R(1)
19,55
uprzednim leczeniu trastuzumabem z chemioterapi¹; w skojarzeniu z inhibitorem
S(2)
bezp³.
aromatazy u pacjentek po menopauzie z rakiem piersi z przerzutami, u których nowotwór wykazuje ekspresjê receptorów dla hormonów i u których nie jest planowane Tamsulosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
aktualnie zastosowanie chemioterapii. Pacjentki uczestnicz¹ce w badaniu rejestra- W: Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. LUTS) zwi¹zane z ³agodnym rozroscyjnym nie by³y uprzednio leczone trastuzumabem lub inhibitorem aromatazy. Nie tem gruczo³u krokowego (ang. BPH).
RECORDATI
ma danych o skutecznoœci tego leczenia skojarzonego w porównaniu do leczenia
100% 23,21
trastuzumabem w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy w tej populacji pacjentów.
Novartis Europharm Limited Uprox XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 0,4 mg - 30 szt.
Rx R(1)
7,93
Ubistesin™ Forte: inj. [roztw.] (40 mg+ 12 µg)/ml
S(2)
bezp³.
Rx 100% 88,90
- 50 amp. 1,7 ml
100% 44,50
Articaine + Epinephrine
3M Poland
Rx R(1) 13,94
Uprox XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 0,4 mg - 60 szt.
Rx 100% 38,29
Ubretid: tabl. 5 mg - 20 szt. u
S(2)
bezp³.
Distigmine bromide
Takeda
100% 65,39
(1)
Rx
100%
Ulcamed: tabl. powl. 120 mg - 56 szt.
35,08 Uprox XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 0,4 mg - 90 szt.
Rx R
19,55
Bismuth oxydate
Krka
S(2)
bezp³.
100% 173,53 Tamsulosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
tUltibro Breezhaler: prosz. do inhal. [kaps. twarde] Rx 30%(1) 52,06 W: Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. LUTS) zwi¹zane z ³agodnym rozros85/43 µg - 30 szt.
tem gruczo³u krokowego (ang. BPH).
RECORDATI
S(2)
bezp³.
100% 14061,60
Glycopyrronium bromide + Indacaterol (1) Przewlek³a obturacyjna choroba tUptravi: tabl. powl. 200 µg - 60 szt. u
Rx-z (1)
B
p³uc – leczenie podtrzymuj¹ce u pacjentów powy¿ej 18 roku ¿ycia (2) Pacjenci 75+
bezp³.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w podtrzymuj¹cym leczeniu roz100% 32810,40
szerzaj¹cym oskrzela, w celu z³agodzenia objawów choroby u doros³ych pacjentów tUptravi: tabl. powl. 200 µg - 140 szt. u
Rx-z (1)
B
bezp³.
z przewlek³¹ obturacyjn¹ chorob¹ p³uc (POChP).
Novartis Europharm Limited
100% 28123,20
Rx-z (1)
¢ Ultiva: inf. do¿./inj. [liof. do przyg. roztw.] 1 mg - 5 fiol. Lz 100% 125,60 tUptravi: tabl. powl. 400 µg - 60 szt. u
B
bezp³.
±
100% 42184,80
¢ Ultiva: inf. do¿./inj. [liof. do przyg. roztw.] 2 mg - 5 fiol. Lz 100% 251,21 tUptravi: tabl. powl. 600 µg - 60 szt. u
Rx-z (1)
B
bezp³.
±
100% 56246,40
¢ Ultiva: inf. do¿./inj. [liof. do przyg. roztw.] 5 mg - 5 fiol. Lz 100% 628,04 tUptravi: tabl. powl. 800 µg - 60 szt. u
Rx-z (1)
B
bezp³.
±

tTyverb®: tabl. powl. 250 mg - 70 szt. (but.)

X
X

Bayer Urapidil

Uman albumin 20% kedrion: inf. [roztw.] 10 g/50 ml Rx 100% 252,09 UrgoClean: opatrunek na rany 6x6 cm - 1 szt.
- 1 but. 100 ml
Uman albumin 20% kedrion: inf. [roztw.] 10 g/50 ml Rx 100% 176,81
UrgoClean: opatrunek na rany 10x10 cm - 1 szt.
- 1 but. 50 ml
Unasyn: inj. dom./do¿. 1 g+ 500 mg - 1 fiol.
Unasyn: inj. dom./do¿. 2 g+ 1 g - 1 fiol.
Unasyn: inj. dom./do¿. 500 mg+ 250 mg - 1 fiol.

Rx 100%
Rx 100%

Accord Healthcare

Zentiva

Iopromide

Rx 100% 1838,60 Undestor Testocaps: kaps. 40 mg - 60 szt.

Typhoid vaccine + Tetanus vaccines

Uralex: tabl. 5 mg - 30 szt. u
Uralex: tabl. 5 mg - 60 szt. u

Rx-z

27,59 Oxybutynin

100% 28,44
50%(1) 25,36
Sultamicillin (1) W: Preparat mo¿e byæ stosowany w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na sultamycylinê: zaka¿enia górnych dróg oddechowych w tym zapalenie zatok, zapalenie ucha œrodkowego i zapalenie migda³ków; zaka¿enia dolnych dróg oddechowych w tym bakteryjne zapalenie
p³uc i zapalenie oskrzeli; zaka¿enia dróg moczowych i odmiedniczkowe zapalenie
nerek; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich; zaka¿enia rze¿¹czkowe. Sultamycylina
Ty-Szczepionka durowa: inj. podsk. [zaw.] 20 dawek Rx 100% 1729,00 mo¿e byæ tak¿e stosowana u pacjentów wymagaj¹cych terapii sulbaktamem i ampi- 1 fiol. 10 ml
cylin¹ po okresie pocz¹tkowego leczenia postaciami domiêœniowymi lub do¿ylnymi
Typhoid vaccine
BIOMED S.A. tych leków.
Pfizer

TyT-Szczepionka durowo-tê¿cowa: inj. podsk.
[zaw.] 20 dawek - 1 fiol. 10 ml

100% 70308,00
B(1)
bezp³.
100% 84369,60
Rx-z (1)
tUptravi: tabl. powl. 1200 µg - 60 szt. u
B
bezp³.
100% 98431,20
Rx-z (1)
tUptravi: tabl. powl. 1400 µg - 60 szt. u
B
bezp³.
100% 112492,80
Rx-z (1)
tUptravi: tabl. powl. 1600 µg - 60 szt. u
B
bezp³.
Selexipag (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP)
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w d³ugotrwa³ym leczeniu têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP) u pacjentów doros³ych z klas¹ czynnoœciow¹
II-III wg klasyfikacji WHO, w terapii skojarzonej u pacjentów, u których wystêpuj¹ objawy niepoddaj¹ce siê leczeniu antagonistami receptorów endotelinowych (ang.
ERA) i/lub inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE-5) lub w monoterapii u pacjentów, którzy nie kwalifikuj¹ siê do stosowania u nich tych leków. Wykazano skutecznoœæ w populacji z TNP, w tym TNP idiopatycznym i dziedzicznym, TNP zwi¹zanym z
chorobami tkanki ³¹cznej oraz TNP zwi¹zanym ze skorygowanymi wrodzonymi proJanssen-Cilag
stymi wadami serca.

tUptravi: tabl. powl. 1000 µg - 60 szt. u

100%
30%(1)
100%
WM
30%(1)
100%
WM
30%(1)

WM
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100%
30%(1)
100%
WM
30%(1)

WM

Emplastri collagenosa (1) Przewlek³e owrzodzenia

41,92
18,75
80,78
24,23

Urgo GmbH

UrgoStart Plus Border: opatrunek na rany 12x12 cm WM 100%
- 1 szt.
30%(1)
UrgoStart Plus Border: opatrunek na rany 15x20 cm WM 100%
- 1 szt.
30%(1)
Emplastri collagenosa (1) Przewlek³e owrzodzenia

UrgoStart Plus Pad: opatrunek na rany 10x12 cm
- 1 szt.
UrgoStart Plus Pad: opatrunek na rany 15x20 cm
- 1 szt.

8,33
4,52
22,39
11,81
63,45
31,72

51,28
23,48
80,22
24,07

Urgo GmbH

100%
30%(1)
100%
WM
30%(1)

WM

Emplastri collagenosa (1) Przewlek³e owrzodzenia

43,45
20,28
82,75
24,83

Urgo GmbH

100% 15,84
WM 30%(1) 5,26
UrgoTul: opatrunek na rany 10x12 cm - 1 szt.
B(2)
0,73
100% 36,99
WM 30%(1) 11,10
UrgoTul: opatrunek na rany 15x20 cm - 1 szt.
B(2)
bezp³.
100% 70,52
WM 30%(1) 21,16
UrgoTul: opatrunek na rany 20x30 cm - 1 szt.
B(2)
bezp³.
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Laboratoria Polfa £ódŸ

UrgoTul Absorb Border:
- 1 szt.
UrgoTul Absorb Border:
10x10 cm - 1 szt.
UrgoTul Absorb Border:
13x13 cm - 1 szt.
UrgoTul Absorb Border:
15x20 cm - 1 szt.

opatrunek na rany 8x8 cm WM 100%
(1)

30%
100%
opatrunek na rany
WM
30%(1)
100%
opatrunek na rany
WM
30%(1)
100%
opatrunek na rany
WM
30%(1)
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia

8,77
3,13
13,44
4,63
21,70
6,80
36,88
11,06

Laboratoria Polfa £ódŸ

UrgoTul Ag/Silver: opatrunek na rany 10x12 cm
- 1 szt.

WM

100%
30%(1)

25,17
12,48

LEKsykon - Receptariusz

UrgoTul Ag/Silver: opatrunek na rany 15x20 cm
- 1 szt.

UrgoT

100%

59,20 cia nagl¹cego, które mog¹ wystêpowaæ u pacjentów z zespo³em pêcherza nadreak- Vagosan: zio³a do zaparzania - 1 op. 100 g
Orion Corporation Chamomile + Nettle extract
Rx 100% 54,63 Valarox®: tabl. powl. 10/80 mg - 30 szt.
Rx 100% 58,29 Valarox®: tabl. powl. 10/160 mg - 30 szt.
Laboratoria Polfa £ódŸ Silodosine
RECORDATI
Valarox®: tabl. powl. 20/80 mg - 30 szt.
Rx 100% 29,50 Urosan fix: zio³a do zaparzania 2 g - 20 sasz. 2 g
OTC 100%
9,30 Valarox®: tabl. powl. 20/160 mg - 30 szt.
100% 25,05 Birch leaf + Horsetail herb
Polpharma Rosuvastatin + Valsartan
Rx 30%(1) 13,11
100% 17,08 Valcyclox: tabl. powl. 450 mg - 60 szt.
(2)
S
bezp³. Urostad 0,4 mg: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde
Rx R(1)
3,20 Valganciclovir
100% 25,05 0,4 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³. Valcyte: tabl. powl. 450 mg - 60 szt.
Rx 30%(1) 13,11 Tamsulosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
Valganciclovir
S(2)
bezp³. W: Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. LUTS) zwi¹zane z ³agodnym rozrosStada Arzneimittel
100% 48,21 tem gruczo³u krokowego (ang. BPH).

WM 30%(1) 27,47 tywnego.
B(2)
13,87 Urorec: kaps. twarde 4 mg - 30 szt.
Emplastri antimicrobiotica (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa Urorec: kaps. twarde 8 mg - 30 szt.

Urimper: kaps. o przed³. uwalnianiu 2 mg - 30 szt. u
Urimper: kaps. o przed³. uwalnianiu 2 mg - 60 szt. u
Urimper: kaps. o przed³. uwalnianiu 4 mg - 30 szt. u
Urimper: kaps. o przed³. uwalnianiu 4 mg - 60 szt. u

Rx 30%(1) 24,33

S(2)
bezp³.
Tolterodine tartrate (1) Zespó³ pêcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym (2) Pacjenci 75+
W: Lek jest wskazany w leczeniu objawowym nadreaktywnego pêcherza moczowego z objawami nagl¹cego nietrzymania moczu i/lub czêstego i nagl¹cego oddawania moczu.
Rivopharm

Uroflow 1: tabl. powl. 1 mg - 28 szt. u
Uroflow 1: tabl. powl. 1 mg - 56 szt. u

Rx 100%
Rx 100%

X
32,90
100% 14,61
Rx 30%(1) 9,04
Uroflow 2: tabl. powl. 2 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Rx 100% 36,02
Uroflow 2: tabl. powl. 2 mg - 56 szt. u
Tolterodine tartrate (1) Zespó³ pêcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie objawowe nadreaktywnego pêcherza moczowego z objawami parcia nagl¹cego, czêstego oddawania moczu lub nietrzymania moczu z parcia nagl¹cego.
Zentiva

100% 23,80
Uroflow SR: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 4 mg Rx 30%(1) 11,86
- 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Tolterodine tartrate (1) Zespó³ pêcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym (2) Pacjenci 75+
W: Lek jest wskazany w objawowym leczeniu nagl¹cego nietrzymania moczu i/lub
zwiêkszonej czêstoœci oddawania moczu oraz nag³ych paræ jakie mog¹ wyst¹piæ u
pacjentów z zespo³em pêcherza nadreaktywnego.
Zentiva

Uromitexan®: inj. [roztw.] 100 mg/1 ml - 15 amp. 4 ml Rx-z

100% 211,16
B(1)
bezp³.

Mesna (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.08.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania jako œrodek profilaktyczny, obni¿aj¹cy
czêstoœæ wystêpowania krwotocznego zapalenia pêcherza moczowego wywo³anego podawaniem oksazafosforyn (ifosfamidu, cyklofosfamidu trofosfamidu). Produkt leczniczy
nale¿y zawsze podawaæ z ifosfamidem. W przypadku stosowania cyklofosfamidu lub trofosfamidu, preparat nale¿y zawsze podawaæ w dawkach przekraczaj¹cych 10 mg/kg mc.
oksazafosforyny oraz u wszystkich pacjentów z grupy podwy¿szonego ryzyka. G³ównymi
czynnikami ryzyka s¹: przebyta radioterapia nowotworów narz¹dów miednicy, zapalenie
pêcherza moczowego zwi¹zane z wczeœniejszym leczeniem ifosfamidem, cyklofosfamidem lub trofosfamidem lub przebyte choroby dróg moczowych.
Baxter

Uromitexan® - (IR): inj. [roztw.] 100 mg/ml
- 15 amp. 4 ml

Rx

100% 157,56
B(1)
bezp³.

Mesna (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.08.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania jako œrodek profilaktyczny, obni¿aj¹cy czêstoœæ wystêpowania krwotocznego zapalenia pêcherza moczowego wywo³anego podawaniem oksazafosforyn (ifosfamidu, cyklofosfamidu trofosfamidu).
Produkt leczniczy nale¿y zawsze podawaæ z ifosfamidem. W przypadku stosowania
cyklofosfamidu lub trofosfamidu, preparat nale¿y zawsze podawaæ w dawkach przekraczaj¹cych 10 mg/kg mc. oksazafosforyny oraz u wszystkich pacjentów z grupy
podwy¿szonego ryzyka. G³ównymi czynnikami ryzyka s¹: przebyta radioterapia nowotworów narz¹dów miednicy, zapalenie pêcherza moczowego zwi¹zane z wczeœniejszym leczeniem ifosfamidem, cyklofosfamidem lub trofosfamidem lub przebyte
choroby dróg moczowych.
Delfarma

Uromitexan® - (IR): inj. (roztw.) 100 mg/ml
- 15 amp. 4 ml

Rx

100% 154,22
B(1)
bezp³.

Mesna (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.08.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania jako œrodek profilaktyczny, obni¿aj¹cy czêstoœæ wystêpowania krwotocznego zapalenia pêcherza moczowego wywo³anego podawaniem oksazafosforyn (ifosfamidu, cyklofosfamidu trofosfamidu).
Produkt leczniczy nale¿y zawsze podawaæ z ifosfamidem. W przypadku stosowania
cyklofosfamidu lub trofosfamidu, preparat nale¿y zawsze podawaæ w dawkach przekraczaj¹cych 10 mg/kg mc. oksazafosforyny oraz u wszystkich pacjentów z grupy
podwy¿szonego ryzyka. G³ównymi czynnikami ryzyka s¹: przebyta radioterapia nowotworów narz¹dów miednicy, zapalenie pêcherza moczowego zwi¹zane z wczeœniejszym leczeniem ifosfamidem, cyklofosfamidem lub trofosfamidem lub przebyte
choroby dróg moczowych.
Delfarma
100%

Uronezyr: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.

Rx R(1)
S(2)

26,17
3,20
bezp³.

Finasteride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy, 5 mg jest wskazany w leczeniu i kontroli ³agodnego rozrostu
gruczo³u krokowego (ang. BPH) w celu zmniejszenia czêstoœci wystêpowania ostrego zatrzymania moczu oraz koniecznoœci leczenia chirurgicznego, w tym przezcewkowej resekcji gruczo³u krokowego (ang. TURP) i prostatektomii.
Aristo Pharma
100%

20,13
8,19
S(2)
bezp³.
100% 38,37
Rx 30%(1) 14,49
Uronorm: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Solifenacin succinate (1) Zespó³ pêcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie objawowe nagl¹cego nietrzymania moczu i/lub czêstomoczu oraz par-

Uronorm: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u

Rx 30%(1)

OTC 100%
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9,30
Polpharma

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

27,32
30,51
27,88
31,06
Krka

Rx 100%

X

Stada Arzneimittel

Rx 100%

X
Roche

100% 1041,18
Rx (1)
Valcyte: roztw. doust. [prosz.] 50 mg/ml - 1 but. 12 g
R
3,20
15,65
Urostad 0,4 mg - (IR): kaps. o przed³. uwalnianiu,
Valganciclovir (1) Zaka¿enie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych
3,20 przeszczepom narz¹dów mi¹¿szowych - profilaktyka po zakoñczeniu hospitalizacji
twarde 0,4 mg - 30 szt.
bezp³. zwi¹zanej z transplantacj¹ do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazañ do stosowania walgancyklowiru w sta³ej doustnej postaci
Tamsulosin (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
W: Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. LUTS) zwi¹zane z ³agodnym rozros- farmaceutycznej; Zaka¿enie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przetem gruczo³u krokowego (ang. BPH).
Delfarma szczepom nerek - profilaktyka po zakoñczeniu hospitalizacji zwi¹zanej z transplantacj¹ do 200 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskaUrostad 0,4 mg - (IR): kaps. o przed³. uwalnianiu,
zañ do stosowania walgancyklowiru w sta³ej doustnej postaci farmaceutycznej
Rx 100%
X WP: Zaka¿enie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom
twarde 0,4 mg - 30 szt.
Tamsulosin
Inpharm koñczyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zakoñczeniu hospitalizacji zwi¹zanej z transplantacj¹ do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokRx 100% 31,43 umentowanych przeciwwskazañ do stosowania walgancyklowiru w sta³ej doustnej
Urotrim®: tabl. powl. 100 mg - 30 szt.
®
Rx 100% 28,43 postaci farmaceutycznej; zaka¿enia wirusem cytomegalii po transplantacji naUrotrim : tabl. powl. 200 mg - 20 szt.
rz¹dów lub szpiku - leczenie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazañ do
Trimethoprim
Polpharma stosowania walgancyklowiru w sta³ej doustnej postaci farmaceutycznej; zaka¿enia
Rx 100% 101,44 wirusem Ebsteina-Barr po transplantacji narz¹dów lub szpiku - leczenie - w przyUro-Vaxom: kaps. 6 mg - 30 szt.
padku udokumentowanych przeciwwskazañ do stosowania walgancyklowiru w staRx 100% 200,80 ³ej doustnej postaci farmaceutycznej
Uro-Vaxom: kaps. 6 mg - 90 szt.
Vaccine Escherichiae coli extract
OMEDICAMED W: Produkt wskazany jest do pocz¹tkowego i podtrzymuj¹cego leczenia cytomegalowirusowego (CMV) zapalenia siatkówki u doros³ych pacjentów z zespo³em nabytRx 100% 41,14 ego niedoboru odpornoœci (AIDS). Produkt wskazany jest równie¿ w zapobieganiu
Ursocam: tabl. 250 mg - 25 szt.
100% 82,27 chorobie CMV u niezaka¿onych wirusem cytomegalii doros³ych i dzieci (w wieku od
do 18 lat), którzy otrzymali przeszczepiany narz¹d mi¹¿szowy od dawcy
Rx 30%(1) 30,71 urodzenia
Ursocam: tabl. 250 mg - 90 szt.
Roche
zaka¿onego CMV.
C(2)
bezp³.
Rx 100% 110,00
Valdoxan®: tabl. 25 mg - 28 szt. u
100% 90,91
Agomelatine
Servier
Rx 30%(1) 33,62
Ursocam: tabl. 250 mg - 100 szt. (poj.)
100% 477,44
(2)
C
bezp³. Valhit: tabl. powl. 450 mg - 60 szt. u
Rx (1)
R
3,20
Ursodeoxycholic acid (1) Pierwotna ¿ó³ciowa marskoœæ w¹troby w pocz¹tkowym
Valganciclovir (1) Zaka¿enie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych
stadium choroby WP: Cholestaza ciê¿arnych (2) Kobiety w ci¹¿y
przeszczepom
narz¹dów
mi¹¿szowych
profilaktyka
po
zakoñczeniu
hospitalizacji
W: Rozpuszczanie cholesterolowych kamieni ¿ó³ciowych o œrednicy nie przekraczaj¹cej 15 mm, przepuszczalnych dla promieni rentgenowskich, u pacjentów, u któr- zwi¹zanej z transplantacj¹ do 110 dni po przeszczepie, Zaka¿enie wirusem cytomeych pomimo obecnoœci kamieni czynnoœæ pêcherzyka ¿ó³ciowego jest zachowana. galii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zakoñczeniu
Leczenie objawowe pierwotnej marskoœci ¿ó³ciowej w¹troby, pod warunkiem, ¿e nie hospitalizacji zwi¹zanej z transplantacj¹ do 200 dni po przeszczepie
wystêpuje niewyrównana marskoœæ w¹troby.
Polfarmex W: Produkt wskazany jest do pocz¹tkowego i podtrzymuj¹cego leczenia cytomegalowirusowego (CMV) zapalenia siatkówki u doros³ych pacjentów z zespo³em nabytRx 100% 133,20 ego niedoboru odpornoœci (AIDS). Produkt wskazany jest równie¿ w zapobieganiu
Ursofalk®: kaps. 250 mg - 100 szt.
Rx 100% 133,20 chorobie CMV u niezaka¿onych wirusem cytomegalii doros³ych i dzieci (w wieku od
Ursofalk®: tabl. powl. 500 mg - 50 szt.
urodzenia do 18 lat), którzy otrzymali przeszczepiany narz¹d mi¹¿szowy od dawcy
Ursodeoxycholic acid
Dr. Falk
zaka¿onego CMV.
Accord Healthcare
®
Rx 100% 133,20
Ursofalk : zaw. doust. 250 mg/5 ml - 1 but. 250 ml
100% 13,49
Ursodeoxycholic acid
Dr. Falk tValproLEK 300: tabl. o przed³. uwalnianiu 300 mg
Rx B(1) bezp³.
Rx 100% 17,50 - 30 szt. u
Ursopol®: kaps. 150 mg - 20 szt.
R(2)
3,20
Rx 100% 31,20
Ursopol®: kaps. 150 mg - 50 szt.
100% 21,76
tValproLEK
tabl.
o
przed³.
uwalnianiu
500
mg
500:
100% 57,38
Rx B(1) bezp³.
Rx 30%(1) 23,01 - 30 szt. u
Ursopol®: kaps. 300 mg - 50 szt.
R(2)
3,20
(2)
C
bezp³. Valproate sodium (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) PaUrsodeoxycholic acid (1) Pierwotna ¿ó³ciowa marskoœæ w¹troby w pocz¹tkowym daczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Napady padaczkowe pierwotnie uogólnione: typowe i atypowe napady nieœwiastadium choroby WP: Cholestaza ciê¿arnych (2) Kobiety w ci¹¿y
W: Rozpuszczanie cholesterolowych kamieni ¿ó³ciowych o œrednicy nie przekracza- domoœci (petit mal), napady miokloniczne, napady toniczno-kloniczne (grand mal),
j¹cej 15 mm, przepuszczalnych dla promieni rentgenowskich, u pacjentów, u których postaci mieszane napadów toniczno-klonicznych i napadów nieœwiadomoœci, napapomimo obecnoœci kamieni czynnoœæ pêcherzyka ¿ó³ciowego jest zachowana. Lecze- dy atoniczne. Ponadto lek mo¿e byæ stosowany w innych rodzajach padaczki, które
nie objawowe: pierwotnej marskoœci ¿ó³ciowej w¹troby (pierwotnego zapalenia dróg nie reaguj¹ na inne leki przeciwdrgawkowe, takich jak: napady czêœciowe, zarówno
¿ó³ciowych), pod warunkiem, ¿e nie wystêpuje niewyrównana marskoœæ w¹troby. In- proste (o pocz¹tku ogniskowym), jak i z³o¿one (psychomotoryczne), napady wtórnie
nych chorób w¹troby i dróg ¿ó³ciowych o ró¿nej etiologii. Wewn¹trzw¹trobowej chole- uogólnione, zw³aszcza napady akinetyczne i atoniczne. W przypadku napadów
stazy ciê¿arnych w II i III trymestrze ci¹¿y. Zapalenia b³ony œluzowej ¿o³¹dka pierwotnie uogólnionych lek czêsto mo¿na stosowaæ w monoterapii. W napadach
spowodowanego zarzucaniem ¿ó³ci. Zaburzeñ czynnoœci w¹troby i dróg ¿ó³ciowych czêœciowych czêœciej konieczne jest leczenie skojarzone, podobnie jak w napadach
zwi¹zanych z mukowiscydoz¹ u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat.
Bausch Health wtórnie uogólnionych oraz w postaciach mieszanych, obejmuj¹cych napady pierwotnie uogólnione i czêœciowe. Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektRx 100%
Ursoxyn: kaps. twarde 250 mg - 50 szt.
X ywnej dwubiegunowej, w przypadku, gdy lit jest przeciwwskazany lub Ÿle
100% 81,84 tolerowany. Kontynuacjê leczenia walproinianem mo¿na rozwa¿aæ u pacjentów, u
uzyskano odpowiedŸ kliniczn¹ na leczenie walproinianem sodu ostrej fazy
Rx 30%(1) 24,55 których
Ursoxyn: kaps. twarde 250 mg - 100 szt.
manii.
Sandoz GmbH
C(2)
bezp³.
100% 13,33
Ursodeoxycholic acid (1) Pierwotna ¿ó³ciowa marskoœæ w¹troby w pocz¹tkowym Valsacor® 80 mg tabletki powlekane: tabl. powl.
Rx 30%(1) 7,02
stadium choroby, Zaburzenia czynnoœci w¹troby i dróg ¿ó³ciowych zwi¹zane z mu- 80 mg - 28 szt.
kowiscydoz¹ WP: Cholestaza ciê¿arnych (2) Kobiety w ci¹¿y
S(2)
bezp³.
W: Rozpuszczanie cholesterolowych kamieni ¿ó³ciowych u pacjentów: u których
100% 27,52
wystêpuje jeden lub wiêcej kamieni ¿ó³ciowych przepuszczalnych dla promieni rent®
genowskich, o œrednicy nieprzekraczaj¹cej 2 cm, z zachowan¹ prawid³ow¹ czynno- Valsacor 80 mg tabletki powlekane: tabl. powl.
Rx 30%(1) 14,00
œci¹ pêcherzyka ¿ó³ciowego; którzy nie wyra¿aj¹ zgody na interwencjê chirurgiczn¹ 80 mg - 60 szt.
S(2)
bezp³.
lub u których postêpowanie chirurgiczne jest przeciwwskazane; u których wystêpuje
100% 39,43
wzrost stê¿enia cholesterolu w ¿ó³ci (przesycenie) potwierdzony wynikami badañ la® 80 mg tabletki powlekane: tabl. powl.
Valsacor
boratoryjnych przeprowadzonych na ¿ó³ci uzyskanej przez drena¿ dwunastnicy. LeRx 30%(1) 19,16
czenie wspomagaj¹ce przed oraz po zabiegu rozbijania kamieni nerkowych fal¹ 80 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
uderzeniow¹ (litotrypsja). Pierwotna marskoœæ ¿ó³ciowa w¹troby (ang. PBC). Dzieci
i m³odzie¿. Zaburzenia w¹troby i dróg ¿ó³ciowych w przebiegu zw³óknienia torbielo100% 25,79
®
watego (mukowiscydozy) u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat.
AS Grindex Valsacor 160 mg tabletki powlekane: tabl. powl.
Rx 30%(1) 13,18
Rx 100% 39,99 160 mg - 28 szt.
Utrogestan: kaps. dopochwowe 200 mg - 15 szt.
S(2)
bezp³.
Progesterone
Besins Healthcare
100% 53,05
® 160 mg tabletki powlekane: tabl. powl.
Valsacor
(1)
Rx 100% 50,98
Vaciclor 500 mg: tabl. powl. 500 mg - 10 szt.
Rx 30% 26,02
160 mg - 60 szt.
Valaciclovir
Actavis Group PTC ehf.
S(2)
bezp³.
Rx 100% 103,50
Vagifem®: tabl. dopochwowa 10 µg - 18 szt.
100% 76,15
®
Estradiol hemihydrate
Novo Nordisk Valsacor 160 mg tabletki powlekane: tabl. powl.
Rx 30%(1) 35,61
160 mg - 90 szt.
S(2)
Rx 100% 69,05
bezp³.
Vagirux: tabl. dopochwowa 0,01 mg - 18 szt.
Estradiol
Gedeon Richter
100%
Rx R(1)
S(2)
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LEKsykon - Receptariusz

Valsa

Valsacor® 320 mg tabletki powlekane: tabl. powl.
320 mg - 28 szt.

100%

49,68

100%

16,96
5,09
S(2)
bezp³.
100% 32,03
Rx 30%(1) 9,61
Valtap HCT: tabl. powl. 160/12,5 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
Rx 100%
Valtap HCT: tabl. powl. 160/25 mg - 14 szt.
X
100% 17,29
Rx 30%(1) 5,19
Valtap HCT: tabl. powl. 160/25 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 32,71
(1)
Rx 30%
Valtap HCT: tabl. powl. 160/25 mg - 56 szt.
9,81
S(2)
bezp³.
Valsartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia
têtniczego u osób doros³ych. Produkt leczniczy z³o¿ony o ustalonej dawce jest
wskazany do stosowania u pacjentów, u których ciœnienie têtnicze krwi nie jest wystarczaj¹co kontrolowane za pomoc¹ monoterapii walsartanem lub hydrochlorotiazydem. (2) Pacjenci 75+
Zentiva

Rx 30%(1) 24,45 Valtap HCT: tabl. powl. 160/12,5 mg - 28 szt.

S(2)
bezp³.
Valsartan (1) W: Dawki 80 mg i 160 mg. Nadciœnienie têtnicze. Leczenie nadciœnienia têtniczego pierwotnego u doros³ych oraz nadciœnienia têtniczego u dzieci i
m³odzie¿y w wieku od 6 do 18 lat. Œwie¿y zawa³ miêœnia sercowego. Leczenie doros³ych pacjentów stabilnych klinicznie z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca lub bezobjawowymi zaburzeniami kurczliwoœci lewej komory po œwie¿ym (12 h -10 dni) zawale
miêœnia sercowego. Niewydolnoœæ serca. Leczenie doros³ych pacjentów z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca, gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane, lub u pacjentów nietoleruj¹cych b-adrenolityków jako terapia wspomagaj¹ca leczenie inhibitorami ACE
wówczas, gdy nie mo¿na zastosowaæ antagonistów receptora mineralokortykoidowego. Dawka 320 mg. Nadciœnienie têtnicze. Leczenie nadciœnienia têtniczego
pierwotnego u doros³ych oraz nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku
6-18 lat. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.;
przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18
r¿. (2) Pacjenci 75+
Krka
100%

31,55
9,47
S
bezp³.
Valsartan (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego pierwotnego u doros³ych oraz
nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 do poni¿ej 18 lat. WP: Valtrex: tabl. powl. 500 mg - 10 szt.
Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a cho- Valaciclovir
roba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Inpharm

Valsacor® 320 mg tabletki powlekane - (IR): tabl. Rx 30%(1)
powl. 320 mg - 28 szt.
(2)

100%

31,46
9,44
S
bezp³.
100% 33,52
Valsacor® 320 mg tabletki powlekane - (IR): tabl. Rx 30%(1) 10,06
powl. 320 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Valsartan (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego pierwotnego u doros³ych oraz
nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 do poni¿ej 18 lat. WP:
Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Delfarma

Valsacor® 320 mg tabletki powlekane - (IR): tabl. Rx 30%(1)
powl. 320 mg - 28 szt.
(2)

100%
8,78
Rx 30%(1) 2,63
Valsartan Aurovitas: tabl. powl. 80 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 16,66
Rx
Valsartan Aurovitas: tabl. powl. 160 mg - 28 szt.
30%(1)
5,00
Valsartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych pacjentów oraz u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat. Stan po
œwie¿o przebytym zawale miêœnia sercowego. Leczenie doros³ych pacjentów w stabilnym stanie klinicznym z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca lub bezobjawow¹ niewydolnoœci¹ skurczow¹ lewej komory po œwie¿o przebytym (12 h do 10 dni) zawale miêœnia sercowego. Niewydolnoœæ serca. Leczenie doros³ych pacjentów z objawow¹
niewydolnoœci¹ serca, gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane, lub u pacjentów nietoleruj¹cych b-adrenolityków jako terapia wspomagaj¹ca leczenie inhibitorami ACE
wówczas, gdy nie mo¿na zastosowaæ antagonistów receptora mineralokortykoidowego. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿.
(2) Pacjenci 75+
Aurovitas
100%

Valsartan Medical Valley: tabl. powl. 80 mg - 28 szt. Rx 30%(1)
u
(2)

100%

9,09
2,78
bezp³.
100% 17,29
Rx 30%(1) 5,19
Valtap: tabl. powl. 80 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 16,96
(1)
Rx 30%
Valtap: tabl. powl. 160 mg - 28 szt.
5,09
S(2)
bezp³.
100% 32,03
Rx 30%(1) 9,61
Valtap: tabl. powl. 160 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
Valsartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych pacjentów oraz u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat. Stan po
œwie¿o przebytym zawale miêœnia sercowego. Leczenie doros³ych pacjentów w
stabilnym stanie klinicznym z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca lub bezobjawow¹
dysfunkcj¹ skurczow¹ lewej komory po œwie¿o przebytym (12 h do 10 dni) zawale
miêœnia sercowego. Niewydolnoœæ serca. Leczenie doros³ych pacjentów z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca, jeœli inhibitory ACE nie s¹ tolerowane, lub u pacjentów
nietoleruj¹cych b-adrenolityków jako leczenie dodane do inhibitorów ACE, jeœli nie
mo¿na zastosowaæ antagonistów receptora mineralokortykoidowego. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba
nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci
75+
Zentiva

Rx 30%(1)
S(2)

Rx 100% 129,26
GSK Commercial

100% 25,17
Rx 30%(1) 12,56
Valtricom: tabl. powl. 5/160/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 25,17
Rx 30%(1) 12,56
Valtricom: tabl. powl. 10/160/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 25,17
Rx 30%(1) 12,56
Valtricom: tabl. powl. 10/160/25 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Amlodipine + Valsartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych pacjentów, u których uzyskano odpowiedni¹
kontrolê ciœnienia têtniczego podczas leczenia skojarzonego amlodypin¹, walsartanem i hydrochlorotiazydem (HCTZ), jako leczenie zastêpuj¹ce przyjmowanie tych
substancji czynnych w trzech oddzielnych preparatach lub w dwóch preparatach, z
których jeden zawiera dwie substancje czynne, a drugi pozosta³¹ substancjê czynn¹. (2) Pacjenci 75+
Krka
100%

12,21
5,90
S(2)
bezp³.
100% 23,53
Rx 30%(1) 10,92
Valzek: tabl. 160 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Valsartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych pacjentów oraz nadciœnienia u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6-18 lat.
Stan po œwie¿o przebytym zawale miêœnia sercowego. Leczenie doros³ych pacjentów w
stabilnym stanie klinicznym z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca lub bezobjawow¹ niewydolnoœci¹ skurczow¹ lewej komory po œwie¿o przebytym (12 h-10 dni) zawale miêœnia
sercowego. Niewydolnoœæ serca. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca u doros³ych
pacjentów, w przypadku, gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub u pacjentów nietoleru8,81 j¹cych b-adrenolityków, jako leczenie skojarzone z inhibitorami ACE, jeœli nie mo¿na za2,64 stosowaæ antagonistów receptora mineralokortykoidowego. WP: Nadciœnienie têtnicze
inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18
bezp³. r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Celon Pharma
16,72
Vamin 14 Electrolyte-Free: inf.[roztw.]
Lz 100%
5,02

S
100%
Valsartan Medical Valley: tabl. powl. 160 mg - 28 szt. Rx 30%(1)
u
S(2)
bezp³.
Valsartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych pacjentów oraz nadciœnienia u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18
lat. Stan po niedawno przebytym zawale miêœnia sercowego. Leczenie doros³ych
pacjentów w stabilnym stanie klinicznym z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca lub bezobjawow¹ niewydolnoœci¹ skurczow¹ lewej komory po niedawno przebytym (12 h
do 10 dni) zawale miêœnia sercowego. Niewydolnoœæ serca. Leczenie doros³ych pacjentów z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca, jeœli inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub
u pacjentów nietoleruj¹cych b-adrenolityków, jako leczenie uzupe³niaj¹ce podawanie inhibitorów ACE, jeœli nie mo¿na zastosowaæ antagonistów receptora mineralokortykoidowego. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do
6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci
do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Mercapharm

Valtap: tabl. powl. 80 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

Valzek: tabl. 80 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

- 1 but. 1000 ml
Vamin 14 Electrolyte-Free: inf.[roztw.]
Lz 100%
- 1 butelka 500 ml
Vamin 18 Electrolyte-Free: inf.[roztw.] - 1 but. 500 ml Lz 100%
Vamin 18 Electrolyte-Free: inf.[roztw.]
Lz 100%
- 1 but. 1000 ml

-

Fresenius Kabi

100%

13,46
7,15
S(2)
bezp³.
100% 26,03
Rx 30%(1) 13,42
Vanatex®: tabl. powl. 160 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Valsartan (1) W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych pacjentów oraz u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat. Stan po
œwie¿o przebytym zawale miêœnia sercowego. Leczenie doros³ych pacjentów w stanie stabilnym klinicznie z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca lub bezobjawow¹ niewydolnoœci¹ skurczow¹ lewej komory po œwie¿o przebytym (12 h do 10 dni) zawale miêœnia sercowego. Niewydolnoœæ serca. Leczenie doros³ych pacjentów z objawow¹
niewydolnoœci¹ serca, gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane, lub u pacjentów nietoleruj¹cych leków blokuj¹cych receptory b-adrenergiczne jako terapia wspomagaj¹ca
leczenie inhibitorami ACE wówczas, gdy nie mo¿na zastosowaæ antagonistów receptora mineralokortykoidowego. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w
ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renopPolpharma
rotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+

Vanatex®: tabl. powl. 80 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

100%

Vanatex® HCT: tabl. powl. 80/12,5 mg - 28 szt.

stosowania u pacjentów, u których ciœnienie têtnicze krwi nie jest wystarczaj¹co
kontrolowane za pomoc¹ monoterapii walsartanem lub hydrochlorotiazydem. (2)
Pacjenci 75+
Polpharma

Vaqta® 25: inj. dom. [zaw.] 25 U - 1 fiol. 0,5 ml
Vaqta® 50: inj. dom. [zaw.] 50 U - 1 fiol. 1 ml
Hepatitis A vaccine

Varenelle: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 28 szt.
Ethinylestradiol + Drospirenone

MSD

Rx 100%

22,49

Teva Pharmaceuticals Polska

100% 6501,60
B(1)
bezp³.
100% 10230,28
Rx-z (1)
tVargatef: kaps. miêkkie 100 mg - 120 szt. u
B
bezp³.
100% 9752,40
Rx-z
tVargatef: kaps. miêkkie 150 mg - 60 szt. u
B(1)
bezp³.
Nintedanib (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
W: Produkt jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z docetakselem w leczeniu
doros³ych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP) o utkaniu gruczolakoraka lub jego miejscow¹
wznow¹ po chemioterapii pierwszego rzutu.
Boehringer Ingelheim

tVargatef: kaps. miêkkie 100 mg - 60 szt. u

VARILRIX®: inj. podsk. [liof. do przyg. roztw.]
2000 PFU/dawkê - 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk.
VARILRIX®: inj. podsk. [liof. do przyg. roztw.]
2000 PFU/dawkê - 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk.
Varicella vaccine

VARIVAX: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]
nie mniej ni¿ 1350 PFU/0,5 ml
- 1 fiol. prosz. (+1 amp.-strzyk. rozp.)

Rx-z

Rx 100% 213,69
Rx 100% 230,00
GSK Pharmaceuticals SA

Rx 100%

X

Vascotazin: tabl. powl. o zmodyf. uwalnianiu 35 mg
- 60 szt.

Rx 100%

31,03

Trimetazidine dihydrochloride

Actavis Group PTC ehf.

Vaccine Variolae

MSD

100%

6,14
4,21
S(2)
bezp³.
100% 12,92
Rx 30%(1) 9,05
Vasilip®: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 21,04
Rx 30%(1) 13,31
Vasilip®: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Simvastatin (1) W: Hipercholesterolemia. Leczenie pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub inne niefarmakologiczne leczenie (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest niewystarczaj¹ca. Leczenie rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako uzupe³nienie diety i innego leczenia zmniejszaj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL)
lub jeœli takie leczenie jest niew³aœciwe lub niedostêpne. Zapobieganie zdarzeniom
ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie zachorowañ i umieralnoœci
na choroby uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿d¿yc¹ naczyñ
serca lub cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem cholesterolu, jako
leczenie wspomagaj¹ce, maj¹ce na celu skorygowanie innych czynników ryzyka lub
uzupe³nienie innej terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ
sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu
I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych
terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+ Krka

Vasilip®: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)

100%

5,84
3,91
bezp³.
100% 12,22
Rx 30%(1) 8,35
Vastan®: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Simvastatin (1) W: Hipercholesterolemia. Leczenie pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub inne niefarmakologiczne leczenie (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy cia³a)
jest niewystarczaj¹ca. Leczenie rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako uzupe³nienie diety i innego leczenia obni¿aj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza
LDL) lub jeœli takie leczenie jest niew³aœciwe lub niedostêpne. Zapobieganie zdarzeniom ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie zachorowañ i umieralnoœci na choroby uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿d¿yc¹
naczyñ serca lub cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem cholesterolu, jako leczenie wspomagaj¹ce, wraz z dzia³aniami koryguj¹cymi inne czynniki ryzyka i innymi metodami terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia
niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu
narz¹dów (2) Pacjenci 75+
Bausch Health

Vastan®: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)
S(2)

tVaxigripTetra 2022/2023: inj. [zaw.] 0,5 ml
13,34 - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml (+ ig³a)

Rx 30%(1)

7,03
S(2)
bezp³.
100% 26,88
Rx 30%(1) 14,27
Vanatex® HCT: tabl. powl. 160/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 26,88
Rx 30%(1) 14,27
Vanatex® HCT: tabl. powl. 160/25 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Valsartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia
têtniczego u osób doros³ych. Produkt z³o¿ony o ustalonej dawce jest wskazany do

Rx 100% 112,77
Rx 100% 153,81

tVaxigripTetra 2022/2023: inj. [zaw.] 0,5 ml
- 10 amp.-strzyk. 0,5 ml+ ig³a

100%
50%(1)
C(2)
S(3)

51,90
25,95
bezp³.
bezp³.

Rx 100%

45,00

Rx

Quadrivalent influenza vaccine (1) Czynne uodpornienie dzieci od ukoñczenia
6 miesi¹ca ¿ycia do ukoñczenia 24 miesi¹ca ¿ycia oraz od ukoñczenia 60 miesi¹ca
¿ycia do 18 roku ¿ycia w zapobieganiu grypie wywo³anej przez dwa podtypy wirusa
grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które s¹ zawarte w szczepionce, Czynne
uodpornienie osób powy¿ej 65 roku ¿ycia w zapobieganiu grypy wywo³anej przez
dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte s¹ w
szczepionce, Profilaktyka grypy u kobiet w ci¹¿y, u dzieci w wieku od ukoñczonego
24 miesi¹ca ¿ycia do ukoñczonego 60 miesi¹ca ¿ycia oraz u osób w wieku od 18. roku ¿ycia do 65. roku ¿ycia o zwiêkszonym ryzyku wyst¹pienia powik³añ pogrypowy-

LEKsykon - Receptariusz

ch tj.: 1) po transplantacji narz¹dów, 2) choruj¹cych na niewydolnoœæ uk³adu oddechowego, astmê oskrzelow¹, przewlek³¹ obturacyjn¹ chorobê p³uc, niewydolnoœæ
uk³adu kr¹¿enia, chorobê wieñcow¹, niewydolnoœæ nerek, nawracaj¹cy zespó³ nerczycowy, choroby w¹troby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycê), choroby neurologiczne i neurorozwojowe; 3) w stanach obni¿onej odpornoœci (w tym po przeszczepie tkanek i choruj¹cych na nowotwory uk³adu krwiotwórczego) (2) Kobiety w
ci¹¿y (3) Pacjenci 75+
W: Szczepionka jest wskazana do zapobiegania grypie wywo³anej przez 2 podtypy wirusa
grypy A oraz 2 typy wirusa grypy B, które s¹ zawarte w szczepionce: czynne uodpornienie
doros³ych, w tym kobiet w ci¹¿y, oraz dzieci od ukoñczenia 6. m-ca ¿ycia; bierne uodpornienie niemowl¹t od urodzenia do wieku poni¿ej 6 m-cy po szczepieniu kobiet w ci¹¿y. Zastosowanie szczepionki powinno byæ zgodne z oficjalnymi zaleceniami.
Sanofi Pasteur

tVaxzevria: inj. [zaw.] - 5 fiol. 5 ml (50 dawek, 10
dawek/fiol.)
tVaxzevria: inj. [zaw.] - 10 fiol. 5 ml

Rx 100%

X

Rx 100%

X

COVID-19 vaccine (ChAdOx1-S [recombinant])

AstraZeneca

100% 601,78
R(1)
3,77
100% 601,78
Rx-w (1)
¢ Vellofent: tabl. podjêzykowe 133 µg - 30 szt. ±
R
3,77
100% 601,78
Rx-w (1)
¢ Vellofent: tabl. podjêzykowe 267 µg - 30 szt. ±
R
3,77
100% 601,78
Rx-w
¢ Vellofent: tabl. podjêzykowe 400 µg - 30 szt. ±
R(1)
3,77
100% 601,78
Rx-w (1)
¢ Vellofent: tabl. podjêzykowe 533 µg - 30 szt. ±
R
3,77
100% 601,78
Rx-w (1)
¢ Vellofent: tabl. podjêzykowe 800 µg - 30 szt. ±
R
3,77
Fentanyl (1) Ból przebijaj¹cy u doros³ych pacjentów z chorob¹ nowotworow¹, którzy w ramach leczenia przewlek³ego bólu nowotworowego poddawani s¹ opioidowej
terapii podtrzymuj¹cej, a u których istniej¹ udokumentowane przeciwwskazania do
stosowania innych krótkotrwale dzia³aj¹cych opioidów lub stwierdzono nieskutecznoœæ tych leków
W: Lek jest wskazany w leczeniu bólu przebijaj¹cego (BTP) u doros³ych pacjentów z
chorob¹ nowotworow¹, stosuj¹cych terapiê opioidow¹ w przewlek³ym bólu nowotworowym. Ból przebijaj¹cy jest to przemijaj¹ce zaostrzenie bólu, nak³adaj¹ce siê na
ju¿ istniej¹cy ból przewlek³y, kontrolowany w inny sposób. Pacjenci stosuj¹cy opioidow¹ terapiê podtrzymuj¹c¹ s¹ to pacjenci otrzymuj¹cy doustnie co najmniej 60 mg
morfiny/dobê, przezskórnie co najmniej 25 µg fentanylu/h, co najmniej 30 mg oksykodonu/dobê, doustnie co najmniej 8 mg hydromorfonu/dobê lub równowa¿n¹ analgetycznie dawkê innego leku opioidowego stosowanego przez tydzieñ lub d³u¿ej.

¢ Vellofent: tabl. podjêzykowe 67 µg - 30 szt. ±

100% 5443,20
B(1)
bezp³.
100%
1360,80
tVectibix®: inf. [konc. roztw.] 20 mg/ml - 1 fiol. 5 ml Rx-z (1)
B
bezp³.
Panitumumab (1) Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu pacjentów z rakiem
jelita grubego z przerzutami (ang. metastatic colorectal cancer, mCRC) i z genem
RAS bez mutacji (typ dziki): w pierwszym rzucie w skojarzeniu ze schematem leczenia FOLFOX; w drugim rzucie w skojarzeniu ze schematem leczenia FOLFIRI u pacjentów, którzy otrzymywali w pierwszym rzucie chemioterapiê opart¹ na
fluoropirymidynie (z wy³¹czeniem irynotekanu); w monoterapii po niepowodzeniu letVenclyxto: tabl. powl. 10 mg - 10 szt.
czenia schematami zawieraj¹cymi fluoropirymidynê, oksaliplatynê i irynotekan.

tVectibix®: inf. [konc. roztw.] 20 mg/ml - 1 fiol. 20 ml Rx-z

Amgen

Rx 100% 396,90
Rx 100% 963,90

tVedrop: roztw. doust. 50 mg/ml - 1 but. 20 ml
tVedrop: roztw. doust. 50 mg/ml - 1 but. 60 ml
Tocofersolan

151

Vaxze

Orphan Europe – Recordati Group

tVeklury: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 100 mg
- 1 fiol.

Rx-z 100%

Remdesivir

Gilead Sciences Ireland

X

100%

Rx 30%(1)
S(2)

100%

11,93
4,17
bezp³.
100% 22,69
Velaxin® ER 75: kaps. o przed³. uwalnianiu 75 mg
Rx 30%(1) 7,18
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 43,22
®
Velaxin ER 150: kaps. o przed³. uwalnianiu 150 mg Rx 30%(1) 12,97
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Venlafaxine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2) Pacjenci
75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej depresji. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii spo³ecznej. Leczenie lêku napadowego z lub bez towarzysz¹cej agorafobii.
Proterapia

Velaxin® ER 37,5: kaps. o przed³. uwalnianiu 37,5 mg
- 28 szt. u

Velbienne mini: tabl. powl. 1 mg+ 2 mg - 28 szt.
Estradiol + Dienogest

Rx 30%(1)
S(2)

Rx 100%

31,20

Exeltis Poland Sp. z o.o.

Velcade®: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 1 mg - 1 fiol. u Rx-z 100%
Velcade®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 3,5 mg - 1 fiol. u Rx-z 100%
Bortezomib

Janssen-Cilag

100% 98,99
B(1)
bezp³.
100% 296,99
Veletri®: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 1,5 mg - 1 fiol. u Rx (1)
B
bezp³.
Epoprostenol (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego
(TNP)
W: Produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu têtniczego nadciœnienia p³ucnego (samoistnego lub wrodzonego, a tak¿e zwi¹zanego z chorobami tkanki ³¹cznej)
u pacjentów w klasie czynnoœciowej III-IV wg WHO, w celu poprawy wydolnoœci wysi³kowej. Produkt jest wskazany do stosowania podczas hemodializy w sytuacjach
nag³ych, w których zastosowanie heparyny obarczone jest wysokim ryzykiem wywo³ania lub nasilenia krwawienia lub jeœli stosowanie heparyny jest przeciwwskazaJanssen-Cilag
ne z innych przyczyn.

Veletri®: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 0,5 mg - 1 fiol. u

Rx

Rx-z 100%
100%
B(1)
100%
100%
B(1)
100%
B(1)
100%
B(1)

Venlafaxine Apotex: kaps. o przed³. uwalnianiu,
twarde 37,5 mg - 28 szt. u
Venlafaxine Apotex: kaps. o przed³. uwalnianiu,
twarde 75 mg - 56 szt. u
Venlafaxine Apotex: kaps. o przed³. uwalnianiu,
twarde 150 mg - 28 szt. u
Venlafaxine Apotex: kaps. o przed³. uwalnianiu,
twarde 150 mg - 56 szt. u

24,71
7,41
S
bezp³.
Venlafaxine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2) Pacjenci
75+
W: Leczenie ciê¿kich epizodów depresyjnych. Zapobieganie nawrotom ciê¿kich epizodów depresyjnych. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii
spo³ecznej. Leczenie lêku napadowego z lub bez towarzysz¹cej agorafobii.
Bluefish Pharma

Venomenhal® Osa: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] Rx 100% 1728,00
120 µg - 6 fiol.+ 6 fiol. 1,2 ml rozp.
Venomenhal® Pszczo³a: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. Rx 100% 1728,00
roztw.] 120 µg - 6 fiol.+ 6 fiol. 1,2 ml rozp.
Venomenhal® Zestaw do rozcieñczania: roztw.
Rx 100% 378,00
4,5 ml - 10 fiol.
Allergen extracts

Hal Allergy

Ventavis®: roztw. do inhal. z nebulizatora 10 µg/ml
- 30 amp. 1 ml
Ventavis®: roztw. do inhal. z nebulizatora 20 µg/2 ml
- 30 amp. 2 ml
Ventavis®: roztw. do inhal. z nebulizatora 20 µg/ml
- 42 amp. 1 ml

100% 1417,50
Rx (1)
B
bezp³.

Ventazol: tabl. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt.

Rx 100%

Rx 100% 3180,00

100% 1891,31
B(1)
bezp³.
Iloprost (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP)
W: W celu poprawy wydolnoœci wysi³kowej i zmniejszenia objawów u pacjentów z
pierwotnym nadciœnieniem p³ucnym, zakwalifikowanych do III klasy czynnoœciowej
wg klasyfikacji NYHA.
Bayer

Rx

Omeprazole

Ventolin®: roztw. do nebulizacji 1 mg/ml
- 20 amp. 2,5 ml
Ventolin®: roztw. do nebulizacji 2 mg/ml
- 20 amp. 2,5 ml
Salbutamol

Rx 100%

15,47

Rx 100%

19,58

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Ventolin®: aerozol bezfreonowy [zaw.] 100 µg/dawkê
8,75 - 1 poj. (200 dawek)

100%

Rx-w B(1)

Ventolin® Dysk: prosz. do inhal. 200 µg/dawkê
- 1 poj. (60 dawek)

100%
R(1)
C(2)
S(3)

10,13
3,20
bezp³.
bezp³.

Rx 100%

21,60

Veregen: maœæ 100 mg/g - 1 tuba 15 g
Sinecatechins

Verhist: tabl. 24 mg - 60 szt.
12,82 Betahistine dihydrochloride

Rx 100%

24,46 Vermox: tabl. 100 mg - 6 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Nordic Pharma s.r.o.

Rx 100%

31,40

Tactica Pharmaceuticals

Venlafaxine Bluefish XL: kaps. o przed³. uwalnianiu, Rx 30%(1)
twarde 75 mg - 28 szt. u
(2)

Rx

100%
9,43
R(1)
3,20
Mebendazole (1) W: Produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu infestacji
13,44 pojedynczych lub mieszanych paso¿ytami z gatunków: Enterobius vermicularis
4,03 (owsiki); Ascaris lumbricoides (glista ludzka); Trichuris trichtura (w³osog³ówka); Ancylostoma duodenale (têgoryjec dwunastniczy); Necator americanus (têgoryjec
bezp³. amerykañski).
Inpharm

X

Apotex Inc.

S

Rx 100% 230,00

100% 11,93
R(1)
3,20
Mebendazole (1) W: Produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu infestacji
79,58 pojedynczych lub mieszanych paso¿ytami z gatunków: Enterobius vermicularis
(owsiki); Ascaris lumbricoides (glista ludzka); Trichuris trichtura (w³osog³ówka); An46,77 cylostoma duodenale (têgoryjec dwunastniczy); Necator americanus (têgoryjec
amerykañski).
Gedeon Richter

Rx 100%

100%

Rx

Salbutamol (1) W: Aerozol. Preparat w postaci aerozolu inhalacyjnego, zawiesiny
wskazany jest do stosowania u doros³ych, m³odzie¿y oraz u dzieci 4-11 lat. U niemowl¹t i dzieci poni¿ej 4 lat. Preparat, aerozol inhalacyjny zaleca siê w leczeniu
skurczu oskrzeli lub w przypadku odwracalnej obturacji dróg oddechowych. Lek mo¿e byæ przyjmowany zapobiegawczo przed wysi³kiem przez pacjentów z astm¹ wysi³kow¹, a tak¿e przed przewidywanym kontaktem z alergenami powoduj¹cymi zwykle napad dusznoœci. Preparat, aerozol inhalacyjny jest szczególnie zalecanym lekiem w leczeniu astmy o ³agodnym, umiarkowanym lub ciê¿kim przebiegu pod warunkiem, ¿e jego zastosowanie nie opóŸnia rozpoczêcia podawania wziewnych glikokortykosteroidów. Prosz. do inhal. Preparat, proszek do inhalacji zaleca siê w leczeniu objawów astmy, w leczeniu skurczu oskrzeli lub odwracalnej obturacji dróg
oddechowych u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci 4-11 lat. Produkt mo¿e byæ przyjmowany zapobiegawczo przed wysi³kiem u pacjentów z astm¹ wysi³kow¹, a tak¿e przed
przewidywanym kontaktem z alergenami powoduj¹cymi zwykle napad dusznoœci.
Preparat jest szczególnie cennym lekiem w leczeniu astmy o ³agodnym, œredniociê¿kim lub ciê¿kim przebiegu pod warunkiem, ¿e jego zastosowanie nie opóŸnia rozpoczêcia podawania wziewnych glikokortykosteroidów. (2) Kobiety w ci¹¿y (3)
Pacjenci 75+
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Rx 100%

Venlafaxine

11,00

Mercapharm

AbbVie Polska

2,12
R(2)
5,32
100% 22,78
Rx-w B(1)
2,89
30 mg - 30 szt. ±
R(2)
6,09
100% 38,20
¢ Vendal® retard: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu
Rx-w B(1) bezp³.
60 mg - 30 szt. ±
R(2)
3,20
100% 66,31
®
¢ Vendal retard: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu
Rx-w B(1) bezp³.
100 mg - 30 szt. ±
R(2)
3,20
100% 108,62
¢ Vendal® retard: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu
Rx-w B(1) bezp³.
200 mg - 30 szt. ±
R(2)
6,40
Morphine hydrochloride (1) Nowotwory z³oœliwe (2) Neuralgia popó³paœcowa
przewlek³a, Wieloobjawowy miejscowy zespó³ bólowy typu I - odruchowa dystrofia
wspó³czulna oraz typu II - kauzalgia
W: W d³ugotrwa³ym ³agodzeniu silnych i bardzo silnych bólów (takich jak bóle towarzysz¹ce chorobie nowotworowej), opornych na s³abiej dzia³aj¹ce œrodki przeciwbólowe.
G.L. Pharma Poland

X
Venlafaxine Apotex: kaps. o przed³. uwalnianiu,
X twarde 75 mg - 28 szt. u

100%

Venlafaxine Bluefish XL: kaps. o przed³. uwalnianiu, Rx 30%(1)
twarde 150 mg - 28 szt. u
(2)

100% 12,06
Venlectine: kaps. o przed³. uwalnianiu 37,5 mg - 28 szt. Rx 30%(1) 4,30
u
S(2)
bezp³.
100% 22,96
Venlectine: kaps. o przed³. uwalnianiu 75 mg - 28 szt. Rx 30%(1) 7,45
u
S(2)
bezp³.
100% 43,99
Venlectine: kaps. o przed³. uwalnianiu 150 mg - 28 szt. Rx 30%(1) 13,20
u
S(2)
bezp³.
Venlafaxine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2) Pacjenci
75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej depresji. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii spo³ecznej. LeBausch Health
czenie lêku napadowego z lub bez towarzysz¹cej agorafobii.
ANGELINI

X
271,17
Rx-z
tVenclyxto: tabl. powl. 10 mg - 14 szt.
bezp³.
Rx-z
tVenclyxto: tabl. powl. 50 mg - 5 szt.
X
677,94
Rx-z
tVenclyxto: tabl. powl. 50 mg - 7 szt.
bezp³.
1355,87
Rx-z
tVenclyxto: tabl. powl. 100 mg - 7 szt.
bezp³.
2711,73
Rx-z
tVenclyxto: tabl. powl. 100 mg - 14 szt.
bezp³.
100% 21693,8
7
Rx-z
tVenclyxto: tabl. powl. 100 mg - 112 szt.
B(1)
bezp³.
Venetoclax (1) Program lekowy: leczenie chorych na ostr¹ bia³aczkê szpikow¹,
Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki limfocytowej obinutuzumabem
W: Produkt w skojarzeniu z obinutuzumabem jest wskazany w leczeniu doros³ych
pacjentów z uprzednio nieleczon¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹ (PBL, ang.
CLL). Produkt w skojarzeniu z rytuksymabem jest wskazany w leczeniu doros³ych
pacjentów z PBL, którzy zostali uprzednio poddani co najmniej jednej terapii. Produkt w monoterapii jest wskazany w leczeniu PBL: u doros³ych pacjentów z obecnoœci¹ delecji w obszarze 17p lub mutacj¹ TP53, u których leczenie inhibitorem szlaku
sygna³owego receptora komórek B jest nieodpowiednie lub nie powiod³o siê, lub u
doros³ych pacjentów bez delecji w obszarze 17p lub mutacji TP53, u których nie powiod³a siê zarówno immunochemioterapia, jak i leczenie inhibitorem szlaku sygna³owego receptora komórek B. Produkt w skojarzeniu z lekiem hipometyluj¹cym jest
wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nowo zdiagnozowan¹ ostr¹ bia³aczk¹
szpikow¹ (OBS, ang. AML), którzy nie kwalifikuj¹ siê do intensywnej chemioterapii.

12,06
4,30
bezp³.
100% 22,96
Rx 30%(1) 7,45
Velafax® 37,5: tabl. 37,5 mg - 56 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 22,96
(1)
®
Rx 30%
Velafax 75: tabl. 75 mg - 28 szt. u
7,45
S(2)
bezp³.
100% 43,77
Rx 30%(1) 13,13
Velafax® 75: tabl. 75 mg - 56 szt. u
S(2)
bezp³.
Venlafaxine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2) Pacjenci
75+
W: Preparat postaci tabl. wskazany jest w leczeniu zaburzeñ depresyjnych, w tym
zaburzeñ depresyjnych z lêkiem, zarówno u pacjentów hospitalizowanych, jak i leczonych ambulatoryjnie. Preparat jest wskazany w zapobieganiu nawrotom depresji
i wystêpowaniu nowych stanów depresyjnych. Preparat w postaci kaps. o zmod. ¢ Vendal® retard: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu
uwalnianiu: zaburzenia depresyjne: preparat wskazany jest w: leczeniu wszystkich
typów depresji, w tym zaburzeñ depresyjnych z lêkiem; zapobieganiu nawrotom de- 10 mg - 30 szt. ±
presji i wystêpowania nowych stanów depresyjnych. Uogólnione zaburzenia lêkowe: preparat jest równie¿ wskazany w leczeniu uogólnionych zaburzeñ lêkowych, w
®
tym d³ugotrwa³ych zaburzeñ lêkowych.
Teva Pharmaceuticals Polska ¢ Vendal retard: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu

Velafax® 37,5: tabl. 37,5 mg - 28 szt. u

Rx-w

Vermox - (IR): tabl. 100 mg - 6 szt.

Rx

152

LEKsykon - Receptariusz

Veror

Verorab: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]
2,5 j.m./0,5 ml - 1 fiol. (+1 strzyk.)

®
Rx 100% 157,00 Vestibo : tabl. 8 mg - 100 szt.
Vestibo®: tabl. 16 mg - 60 szt.
Sanofi Pasteur
Vestibo®: tabl. 24 mg - 50 szt.
100%
5,97 Vestibo®: tabl. 24 mg - 60 szt.
Rx 30%(1) 3,49 Betahistine dihydrochloride

Rabies vaccine

Verospiron®: tabl. 25 mg - 20 szt. u

S(2)
bezp³.
100% 12,27
(1)
Rx 30%
Verospiron®: kaps. 50 mg - 30 szt. u
4,84
S(2)
bezp³.
100% 21,23
Rx 30%(1) 6,37
Verospiron®: kaps. 100 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Spironolactone (1) W: Dawka 25 mg. Zastoinowa niewydolnoœæ serca. Leczenie
dodatkowe w nadciœnieniu têtniczym, gdy dotychczasowe leczenie innymi lekami
przeciwnadciœnieniowymi jest niewystarczaj¹ce. Wodobrzusze i obrzêki w marskoœci w¹troby. Wodobrzusze spowodowane przez nowotwór z³oœliwy. Obrzêki w zespole nerczycowym. Hiperaldosteronizm pierwotny (diagnostyka i leczenie). Dawka
50 mg, 100 mg. Doroœli. Zastoinowa niewydolnoœæ serca. Leczenie jako dodatkowy
produkt leczniczy w nadciœnieniu têtniczym, gdy dotychczasowe leczenie innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi jest niewystarczaj¹ce. Wodobrzusze i obrzêki w marskoœci w¹troby. Wodobrzusze spowodowane przez nowotwór z³oœliwy. Obrzêki w
zespole nerczycowym. Hiperaldosteronizm pierwotny (diagnostyka i leczenie).
Dzieci i m³odzie¿. Dzieci powinny byæ leczone wy³¹cznie pod nadzorem lekarza pediatry. Dostêpne dane dotycz¹ce stosowania u dzieci i m³odzie¿y s¹ ograniczone.
WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; pozawa³owa dysfunkcja skurczowa lewej komory (2) Pacjenci 75+
Gedeon Richter

Verrucutan: roztw. na skórê (5 mg+ 100 mg)/g
- 1 but. 13 ml

Rx 100%

Verrumal®: p³yn do stos. na skórê (100 mg+ 5 mg)/g
- 1 but. 13 ml u

Rx 100%

Fluorouracil + Salicylic acid

41,77
Almirall

Rx 100% 71,00
Rx 100% 389,45

Versatis: plaster leczniczy 5% - 5 szt.
Versatis: plaster leczniczy 5% - 30 szt.
Vertix: tabl. 8 mg - 100 szt.
Vertix: tabl. 16 mg - 60 szt.
Vertix: tabl. 24 mg - 50 szt.

100%
100%
100%
100%

Actavis Group PTC ehf.

100%

Vetira: roztw. doust. 100 mg/ml - 1 but. 150 ml u

Rx C(1)

Vetira: roztw. doust. 100 mg/ml - 1 but. 300 ml u

Rx

Vetira: tabl. powl. 250 mg - 50 szt. u

Rx

Vetira: tabl. powl. 500 mg - 50 szt. u

Rx

Vetira: tabl. powl. 750 mg - 50 szt. u

Rx

Vetira: tabl. powl. 1000 mg - 50 szt. u

Rx

R(2)
100%
C(1)
R(2)
100%
C(1)
R(2)
100%
C(1)
R(2)
100%
C(1)
R(2)
100%
C(1)
R(2)

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Levetiracetam (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Padaczka

Adamed

Vetira: inf./inj. [konc. do przyg. roztw.] 100 mg/ml

51,01
- 10 fiol. 5 ml u
51,01 Levetiracetam
51,01

Rx 100% 446,26
Adamed

tVerzenios: tabl. powl. 50 mg - 70 szt. u

Vfend: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 200 mg - 1 fiol. u
Vfend: tabl. powl. 50 mg - 20 szt. u
100% 12953,12
Vfend: tabl. powl. 200 mg - 20 szt. u
Rx-z (1)

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

tVerzenios: tabl. powl. 100 mg - 70 szt. u

Rx-z

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

Betahistine dihydrochloride

tVerzenios: tabl. powl. 150 mg - 70 szt. u

RECORDATI

B
bezp³. Voriconazole
100% 12953,12
Viagra: tabl. powl. 25 mg - 2 szt.
(1)
B
bezp³.
Viagra: tabl. powl. 25 mg - 4 szt.
100% 12953,12
Rx-z (1)
Viagra: tabl. powl. 50 mg - 2 szt.
B
bezp³.

Abemaciclib (1) Program lekowy: leczenie raka piersi
W: Lek jest wskazany w leczeniu kobiet chorych na raka piersi wykazuj¹cegoekspresjê receptora hormonalnego (ang. HR) i niewykazuj¹cego ekspresji receptora
typu 2. dla ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (ang. HER2), w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy
lub fulwestrantem w ramach pierwszej linii leczenia hormonalnegolub u kobiet, które
wczeœniej stosowa³y terapiê hormonaln¹. U kobiet przed menopauz¹ lub w okresie
oko³omenopauzalnym terapiê hormonaln¹ nale¿y stosowaæ w skojarzeniu z agonist¹ hormonu uwalniaj¹cego hormon luteinizuj¹cy (LHRH).
Eli Lilly

Vesanoid®: kaps. 10 mg - 100 szt. u

Rx 100%

Tretinoin

Vesicare: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u
Vesicare: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
Solifenacin succinate

Vesicare: zaw. doust. 1 mg/ml - 1 but. 150 ml u
Solifenacin succinate

Vesisol: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u
Vesisol: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u

Viagra:
Viagra:
Viagra:
Viagra:

tabl. powl. 50 mg - 4 szt.
tabl. powl. 100 mg - 2 szt.
tabl. powl. 100 mg - 4 szt.
tabl. powl. 100 mg - 8 szt.

Sildenafil

Viavardis: tabl. powl. 20 mg - 4 szt.

Roche

Vibin®: tabl. powl. 0,03 mg+ 3 mg - 84 szt.

100%

12,07
9,99
bezp³.
100% 12,07
Rx R(1)
9,99
S(2)
bezp³.
100% 23,80
Rx R(1) 19,65
S(2)
bezp³.
100% 23,80
(1)
Rx R
Vilpin Combi: tabl. 10/10 mg - 30 szt.
19,65
S(2)
bezp³.
Perindopril tosylate + Amlodipine (1) W: Produkt jest wskazany w leczeniu
zastêpczym nadciœnienia têtniczego samoistnego i/lub stabilnej choroby wieñcowej
u pacjentów, u których uzyskano odpowiedni¹ kontrolê podczas jednoczesnego stosowania peryndoprylu i amlodypiny w takich samych dawkach. (2) Pacjenci 75+

Rx R(1)
S(2)

Teva B.V.

100%
7,44
Rx 30%(1) 2,40
Vilpin®: tabl. 5 mg - 30 szt. u
(2)
S
bezp³.
100% 14,57
Rx 30%(1) 4,49
Vilpin®: tabl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
Amlodipine (1) W: Nadciœnienie têtnicze, przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa,
naczynioskurczowa d³awica piersiowa (d³awica Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci 75+
Teva Pharmaceuticals Polska

81,54
154,82
93,93
179,59
110,51
215,75
299,80

Upjohn EESV

Rx 100%

41,42

Rx 100%
Rx 100%

29,42
76,00

Vardenafil

®
X Vibin : tabl. powl. 0,03 mg+ 3 mg - 28 szt. (21+ 7)

X
X
X
Pfizer

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100% 22,03
30%(1)
7,46
100% 41,85
Rx
Viglita: tabl. 50 mg - 56 szt. NOWOŒÆ
(1)
30%
12,72
Vildagliptin (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metformin¹: cukrzyca typu 2 u
pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w
monoterapii nie pozwala osi¹gn¹æ dobrej kontroli glikemii, wartoœæ HbA1c 7%
(przez co najmniej 3 miesi¹ce)
W: Wildagliptyna jest wskazana do stosowania jako uzupe³nienie diety i æwiczeñ fizycznych w celu poprawy kontroli glikemii u osób doros³ych z cukrzyc¹ typu 2: w monoterapii u pacjentów, u których metformina jest nieodpowiednia z powodu
wystêpowania przeciwwskazañ lub nietolerancji; w skojarzeniu z innymi produktami
leczniczymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy, w tym z insulin¹, gdy produkty te nie
zapewniaj¹ wystarczaj¹cej kontroli glikemii (dostêpne dane o ró¿nych terapiach
skojarzonych, szczegó³y patrz ChPL).
Zentiva

Rx

38,42
bezp³.
5,50
73,03
bezp³.
4,00
19,46
bezp³.
10,10
37,37 Vilpin Combi: tabl. 5/5 mg - 30 szt.
bezp³.
15,45
54,81 Vilpin Combi: tabl. 5/10 mg - 30 szt.
bezp³.
20,34
72,16 Vilpin Combi: tabl. 10/5 mg - 30 szt.
bezp³.
25,49

wych lub czêœciowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo
rozpoznan¹ padaczk¹. Produkt leczniczy jest wskazany jako terapia wspomagaj¹ca: w leczeniu napadów czêœciowych lub czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych, dzieci i niemowl¹t w wieku od 1 m-ca z padaczk¹; w leczeniu napadów
mioklonicznych u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat z m³odzieñcz¹ padaczk¹
miokloniczn¹; w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u
doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat z idiopatyczn¹ padaczk¹ uogólnion¹.

STADA Poland Sp. z o.o.

Novartis Pharma

67,88
67,15
Viglita: tabl. 50 mg - 28 szt. NOWOŒÆ
66,35
39,96

Sun Farm W: Produkt leczniczy jest wskazany jako monoterapia w leczeniu napadów czêœcio-

Salicylic acid + Fluorouracil

Lidocaine

40,24

Rx
Rx
Rx
Rx

Krka

Vilpin® - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt. u
Vilpin® - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. u
Amlodipine

Vilpin® - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. u

- 10 amp. 2 ml
Sulodexide

Vessel Due® F : kaps. 250 LSU - 50 szt.
Sulodexide

Alfasigma Polska

Rx 100%

tViekirax: tabl. powl. 12,5 mg+ 75 mg+ 50 mg
- 56 szt. u

71,40 Ritonavir + Paritaprevir + Ombitasvir

Alfasigma Polska

Vigamox: krople do oczu [roztw.] 5 mg/ml - 1 but. 5 ml
u
Moxifloxacin

X
Delfarma

100% 127,57
R(1)
3,20
Rx 100%
Vimpat : tabl. powl. 50 mg - 14 szt. u
X
Rx 100%
Vimpat : tabl. powl. 100 mg - 56 szt. u
X
Rx 100%
Vimpat : tabl. powl. 150 mg - 56 szt. u
X
Rx 100%
Vimpat : tabl. powl. 200 mg - 56 szt. u
X
Lacosamide (1) Terapia dodana u chorych powy¿ej 16 roku ¿ycia z padaczk¹
ogniskow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po zastosowaniu
co najmniej dwóch prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwskazañ do leczenia w formie sta³ych doustnych postaci farmaceutycznych WP:
Terapia dodana u chorych poni¿ej 16 r¿. z padaczk¹ ogniskow¹ z brakiem kontroli
napadów lub nietolerancji leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii
dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwskazañ do leczenia w formie sta³ych doustnych postaci farmaceutycznych
W: Lek jest wskazany w monoterapii oraz w terapii wspomagaj¹cej w leczeniu napadów czêœciowych i czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku od 4 lat z padaczk¹.
UCB Pharma

Vimpat: syrop 10 mg/ml - 1 op. 200 ml u

Vincetan: tabl. 5 mg - 100 szt.
Rx 100% 587,25 Vincetan Forte: tabl. 10 mg - 90 szt.

Victoza: inj. [roztw.] 6 mg/ml - 2 wstrzyk. 3 ml
Solifenacin succinate (1) Zespó³ pêcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie objawowe nagl¹cego nietrzymania moczu i/lub czêstomoczu oraz par- Liraglutide
Novo Nordisk
cia nagl¹cego, które mog¹ wystêpowaæ u pacjentów z zespo³em pêcherza nadreakX
tywnego.
G.L. Pharma Poland Vidaza: inj. [prosz. do przyg. zaw.] 25 mg/ml - 1 fiol. u Rx-z 100%
Azacitidine
Celgene
100% 20,13
100% 10,14
Rx 30%(1) 8,19
Vesoligo: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u
®
Rx R(1)
8,06
S(2)
bezp³. Vidotin : tabl. 4 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 38,37
100% 18,26
Rx 30%(1) 14,49
Vesoligo: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
®
Rx R(1) 14,11
S(2)
bezp³. Vidotin : tabl. 8 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Solifenacin succinate (1) Zespó³ pêcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie objawowe nagl¹cego nietrzymania moczu i/lub czêstomoczu oraz par- Perindopril tert-butyloamine (1) W: Nadciœnienie têtnicze: leczenie nadciœniecia nagl¹cego, które mog¹ wystêpowaæ u pacjentów z zespo³em pêcherza nadreak- nia têtniczego. Niewydolnoœæ serca: leczenie objawowej niewydolnoœci serca (dotytywnego.
LEK-AM czy tylko tabl. o mocy 4 mg.) Stabilna choroba wieñcowa: zmniejszenie ryzyka incydentów sercowych u pacjentów po przebytym zawale miêœnia sercowego i/lub po
Vessel Due® F : inj. dom. [roztw.] 300 LSU/ml
Gedeon Richter
Rx 100% 98,95 zabiegu rewaskularyzacji. (2) Pacjenci 75+

X
X
Inpharm

Rx 100%

Amlodipine

Ethinylestradiol + Drospirenone
Polpharma
63,52
®
66,04 Vibin Mini: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 28 szt. (21+ 7) Rx 100% 32,91
®
Rx 100% 77,69
Astellas Pharma Vibin Mini: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 84 szt.
Polpharma
Rx 100% 87,00 Ethinylestradiol + Drospirenone
®
Rx 100% 14,26
Astellas Pharma Vicebrol : tabl. 5 mg - 50 szt.
®
Rx 100% 22,39
100% 19,50 Vicebrol : tabl. 5 mg - 100 szt.
®
Rx 100% 17,59
Rx 30%(1) 7,56 Vicebrol forte: tabl. 10 mg - 30 szt.
®
Rx 100% 48,29
S(2)
bezp³. Vicebrol forte: tabl. 10 mg - 90 szt.
Vimpat: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
Vinpocetine
Biofarm
100% 36,44
- 1 amp. 20 ml u
Rx 100%
X Lacosamide
Rx 30%(1) 12,56 Vici - (IR): inj. [roztw.] 100 mg/ml - 5 amp. 5 ml
Neupharm Sp. z o.o. i wspólnicy, Sp.k..
S(2)
bezp³. Ascorbic acid

Rx 100%
Rx 100%

Rx 100%
Rx 100%

Rx

Rx 100% 217,30
UCB Pharma

Rx 100%
Rx 100%

Vinpocetine

Vincristine Teva: inj. [roztw.] 1 mg/ml - 1 fiol. 1 ml u
Vincristine Teva: inj. [roztw.] 1 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u

16,30
22,60

Hasco-Lek SA

100% 26,03
B(1)
bezp³.
100% 130,13
Rx (1)
B
bezp³.

Rx

Vincristine (1) Chemioterapia ICD-10: C.61.
W: Produkt leczniczy jest stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi w leczeniu: ostrej bia³aczki limfocytowej; ch³oniaków z³oœliwych, w tym ch³oniaków ziarniczych i nieziarniczych; szpiczaka mnogiego;
nowotworów litych, z uwzglêdnieniem raka piersi (z przerzutami) i drobnokomórkowego raka p³uc; miêsaka Ewinga, p³odowego miêœniakomiêsaka pr¹¿kowanokomórkowego, pierwotnych guzów neuroektodermalnych (takich jak rdzeniak czy
nerwiak zarodkowy), guza Wilmsa i siatkówczaka; idiopatycznej plamicy ma³op³ytkowej (ITP). Pacjenci z ITP odporn¹ na splenektomiê i krótkoterminowe leczenie adrenokortykosteroidami mog¹ wykazywaæ odpowiedŸ na winkristinê, jednak¿e lek
ten nie jest zalecany jako terapia podstawowa w tej chorobie. Zalecane tygodniowe
dawki winkristyny podawane przez okres od 3-4 tyg. wywo³ywa³y trwa³¹ remisjê u
Rx-z 100%
X niektórych pacjentów. Jednak¿e, jeœli odpowiedŸ na lek nie wyst¹pi u pacjenta po
AbbVie Polska podaniu 3-6 dawek, jest ma³o prawdopodobne, aby kolejne dawki preparatu przynios³y jakiekolwiek korzyœci terapeutyczne.
Teva Pharmaceuticals Polska

Rx 100%

35,70 Vines: tabl. powl. 0,015 mg+ 0,06 mg - 28 szt.

Novartis Pharma Ethinylestradiol + Gestodene

Rx 100%

42,03

Gedeon Richter

LEKsykon - Receptariusz

Vinorelbine Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
10 mg/ml - 1 fiol. 1 ml
Vinorelbine Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
10 mg/ml - 1 fiol. 5 ml

100% 22,68 Vitaflo PKU Cooler 15: p³yn doust. [Orange]
B(1)
bezp³. 15 g/130 ml - 30 toreb. 130 ml NOWOŒÆ
100% 113,40 Vitaflo PKU Cooler 15: p³yn doust. [Purpule]
Rx (1)
B
bezp³. 15 g/130 ml - 30 toreb. 130 ml NOWOŒÆ

Rx

Vinorelbine (1) Chemioterapia ICD-10: C.63.
W: Winorelbina jest wskazana do stosowania u osób doros³ych w leczeniu: w monoterapii pacjentów z przerzutowym rakiem piersi (w stadium IV), jeœli stosowanie chemioterapii z u¿yciem antracyklin i taksanu nie powiod³o siê lub jest niewskazane,
niedrobnokomórkowego raka p³uc (III lub IV stadium).
Accord Healthcare

Vinorelbine Alvogen: kaps. miêkkie 20 mg - 1 szt.
Vinorelbine Alvogen: kaps. miêkkie 30 mg - 1 szt.
Vinorelbine Alvogen: kaps. miêkkie 80 mg - 1 szt.

100% 132,00
B(1)
bezp³.
100% 198,00
Rx (1)
B
bezp³.
100% 527,99
Rx (1)
B
bezp³.

Rx

Vinorelbine (1) Chemioterapia ICD-10: C.63.
W: Lek jest wskazany do stosowania u doros³ych w leczeniu: zaawansowanego niedrobnokomórkowegoraka p³uc; zaawansowanego raka piersi, gdy inne metody leczenia nie s¹ niewskazane.
Alvogen

Vinpocetine Espefa: tabl. 5 mg - 50 szt.
Vinpocetine Espefa: tabl. 5 mg - 100 szt.
Vinpocetine Espefa FORTE: tabl. 10 mg - 30 szt.
Vinpocetine Espefa FORTE: tabl. 10 mg - 90 szt.

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

22,16
34,78
21,94
45,89

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

18,63
27,10
27,96

Vinpocetine

Vinpoton®: tabl. 5 mg - 50 szt.
Vinpoton®: tabl. 5 mg - 90 szt.
Vinpoton®: tabl. 5 mg - 100 szt.

Espefa

Vinpocetine

tVipidia: tabl. powl. 12,5 mg - 28 szt.
tVipidia: tabl. powl. 25 mg - 28 szt.

Gedeon Richter

Rx 100% 150,25
Rx 100% 150,25

Alogliptin

Viramune®: tabl. 200 mg - 60 szt.
Viramune®: zaw. doust. 50 mg/5 ml - 1 op. 240 ml

Takeda Pharma A/S

Rx-z 100%
Rx-z 100%

100% 884,26
R(1)
3,20
100% 884,26
Œ¯ (1)
R
3,20
Vitaflo PKU Cooler 15: p³yn doust. [Red] 15 g/130 ml Œ¯ 100% 884,26
(1)
- 30 toreb. 130 ml NOWOŒÆ
R
3,20
100% 884,26
Vitaflo PKU Cooler 15: p³yn doust. [White]
Œ¯ (1)
15 g/130 ml - 30 toreb. 130 ml NOWOŒÆ
R
3,20
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
W: Produkt przeznaczony do postêpowania dietetycznego w fenyloketonurii, dla pacjentów powy¿ej 3 r¿., wy³¹cznie u pacjentów z potwierdzon¹ fenyloketonuri¹, pod
œcis³ym nadzorem lekarza.
Nestle

Œ¯

Rx

12000 j.m.+ 70 mg - 30 szt.

R(1)

Dienogest (1) Endometrioza
W: Leczenie endometriozy.

Vitacon®: inj. [roztw.] 10 mg/ml - 10 amp. 1 ml

27,58 Retinyl palmitate + Tocopheryl acetate
Bayer

Rx 100%

Phytomenadione

Vitaflo PKU Cooler 10: p³yn doust. [Orange]
10 g/87 ml - 30 toreb. 87 ml NOWOŒÆ
Vitaflo PKU Cooler 10: p³yn doust. [Purpule]
10 g/87 ml - 30 toreb. 87 ml NOWOŒÆ
Vitaflo PKU Cooler 10: p³yn doust. [Red] 10 g/87 ml
- 30 toreb. 87 ml NOWOŒÆ
Vitaflo PKU Cooler 10: p³yn doust. [White] 10 g/87 ml
- 30 toreb. 87 ml NOWOŒÆ
Vitaflo PKU Cooler 10: p³yn doust. [Yellow] 10 g/87 ml
- 30 toreb. 87 ml

Polfa Warszawa

100%
R(1)
100%
Œ¯ (1)
R
100%
Œ¯ (1)
R
100%
Œ¯ (1)
R

Œ¯

Œ¯ 100%

Vitaminum A+D3 Medana: p³yn doust.
(10000 j.m.+ 20000 j.m.)/ml - 1 but. 10 ml

Hasco-Lek SA

Rx 100%

20,05 Colecalciferol + Retinol

100% 55,44
Rx (1)
Vitacon®: tabl. dra¿. 10 mg - 30 szt.
R
3,20
Phytomenadione (1) W: Wit. K1 jest wskazana w wymienionych ni¿ej zaburzeniach krzepniêcia powodowanych przez nieprawid³ow¹ syntezê czynników krzepniêcia zespo³u protrombiny: II (protrombiny), VII, IX i X, jeœli s¹ one zwi¹zane z niedoborem wit. K1 lub zaburzaniem jej cyklu przemian: w hipoprotrombinemii powodowanej przez doustne leki przeciwzakrzepowe, pochodne kumaryny i indandionu; w hipoprotrombinemii w przebiegu leczenia lekami przeciwbakteryjnymi, niszcz¹cymi fizjologiczn¹ florê bakteryjn¹ jelit; w hipoprotrombinemii zwi¹zanej z hamowaniem
dzia³ania wit. K1 (np. hipoprotrombinemii wywo³anej przez antybiotyki o szerokim
spektrum dzia³ania, salicylany, sulfonamidy); jeœli mo¿liwe jest odstawienie leku
wp³ywaj¹cego na mechanizm krzepniêcia lub zmniejszenie jego dawki nale¿y zastosowaæ to jako leczenie alternatywne; w hipoprotrombinemii w przebiegu ¿ó³taczki
mechanicznej lub przetoki ¿ó³ciowej, jednak tylko pod warunkiem jednoczesnego
podawania soli kwasów ¿ó³ciowych; w przeciwnym razie witamina nie zostanie
wch³oniêta.
Polfa Warszawa

593,68
3,20
593,68
3,20
593,68
3,20
593,68
3,20

Vitaminum B12 WZF: inj. [roztw.] 100 µg/ml
- 10 amp. 1 ml

Rx 100%

12,66

100% 12,45
Vitaminum B12 WZF: inj. [roztw.] 500 µg/ml
Rx 30%(1) 3,74
- 5 amp. 2 ml
S(2)
bezp³.
Cyanocobalamin (1) W: Niedokrwistoœæ z³oœliwa Addisona-Biermera. Inne niedokrwistoœci megaloblastyczne z niedoboru wit. B12. Niedobory wit. B12 z nastêpuj¹cych powodów: ca³kowite wy³¹czenie z diety produktów pochodzenia zwierzêcego
(œcis³y wegetarianizm); zahamowanie (wrodzone lub nabyte) wydzielania czynnika
wewnêtrznego, umo¿liwiaj¹cego wch³anianie wit. B12 (czynnik Castle’a); brak czynnika Castle’a na skutek resekcji ¿o³¹dka; przewlek³e atroficzne zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka; zespo³y z³ego wch³aniania: po resekcji jelita krêtego, w przebiegu celiakii, sprue tropikalnej (psylozy), choroby Leœniowskiego-Crohna; kompetycyjne
wykorzystywanie wit. B12 przez bakterie jelitowe (zespól œlepej pêtli) lub przez paso¿yty
(zaka¿enie bruzdog³owcem szerokim). Test Schillinga - badanie wch³aniania
100% 1174,85
Vitaflo PKU Cooler 20: p³yn doust. [Orange]
wit. B12. (2) Pacjenci 75+
Polfa Warszawa
Œ¯ (1)
20 g/174 ml - 30 toreb. 174 ml NOWOŒÆ
R
3,20
OTC 100%
Vitaminum B compositum: tabl. dra¿. - 50 szt.
5,08
100% 1174,85
Vitaflo PKU Cooler 20: p³yn doust. [Purpule]
Œ¯ (1)
Vitamin B-complex
Polfa Warszawa
20 g/174 ml - 30 toreb. 174 ml NOWOŒÆ
R
3,20
Vitaminum C Teva: inj. [roztw.] 100 mg/ml
Rx 100% 45,60
Vitaflo PKU Cooler 20: p³yn doust. [Red] 20 g/174 ml Œ¯ 100% 1174,85 - 10 amp. 5 ml
- 30 toreb. 174 ml NOWOŒÆ
R(1)
3,20 Ascorbic acid
Teva Pharmaceuticals Polska
100% 1174,85
Vitaflo PKU Cooler 20: p³yn doust. [White]
Œ¯ (1)
Vitaminum E 400 mg Hasco: kaps. 400 mg - 30 szt. Rx 100% 10,25
20 g/174 ml - 30 toreb. 174 ml NOWOŒÆ
R
3,20
Vitaminum E Hasco: kaps. elastyczne 300 mg
Rx 100%
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
9,48
- 30 szt.
W: Produkt przeznaczony do postêpowania dietetycznego w fenyloketonurii, dla pa4,90
cjentów powy¿ej 3 r¿., wy³¹cznie u pacjentów z potwierdzon¹ fenyloketonuri¹, pod Vitaminum E Hasco: kaps. miêkkie 100 mg - 30 szt. OTC 100%
œcis³ym nadzorem lekarza.
Nestle Vitaminum E Hasco: krople doustne 300 mg/ml
OTC 100%
7,47
1
but.
10
ml
100% 884,26
Vitaflo PKU Express 15: prosz. [smak cytrynowy]
Œ¯ (1)
Hasco-Lek SA
15 g/25 g - 30 sasz. 25 g NOWOŒÆ
R
3,20 Tocopherol
100% 884,26 Vitaminum E Medana: kaps. elastyczne 200 mg
Vitaflo PKU Express 15: prosz. [smak neutralny]
OTC 100%
4,99
Œ¯ (1)
- 20 szt.
15 g/25 g - 30 sasz. 25 g NOWOŒÆ
R
3,20
Vitaminum E Medana: kaps. elastyczne 400 mg
Rx
100%
100%
10,38
884,26
Vitaflo PKU Express 15: prosz. [smak owoce
- 30 szt.
Œ¯ (1)
tropikalne] 15 g/25 g - 30 sasz. 25 g NOWOŒÆ
R
3,20 Tocopherol
Polpharma
100% 884,26
Vitaflo PKU Express 15: prosz. [smak
Vitaminum E Medana: p³yn doust. 300 mg/ml
Œ¯ (1)
OTC 100%
8,44
pomarañczowy] 15 g/25 g - 30 sasz. 25 g NOWOŒÆ
R
3,20

X
X Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
Nevirapine
Boehringer Ingelheim W: Do postêpowania dietetycznego w potwierdzonej fenyloketonurii u dzieci powy¿ej 3 lat i doros³ych, w tym kobiet ciê¿arnych.
Nestle
Rx 100%
Viregyt® -K: kaps. 100 mg - 30 szt. u
X
100% 1174,85
Vitaflo
PKU
Express
20:
prosz.
[smak
cytrynowy]
100% 20,28
Œ¯ (1)
20 g/34 g - 30 sasz. 34 g NOWOŒÆ
R
3,20
Rx 30%(1) 6,08
Viregyt® -K: kaps. 100 mg - 50 szt. u
100% 1174,85
Vitaflo
PKU
Express
20:
prosz.
[smak
neutralny]
(2)
S
bezp³.
Œ¯ (1)
20 g/34 g - 30 sasz. 34 g NOWOŒÆ
R
3,20
Amantadine hydrochloride (1) Choroba i zespó³ Parkinsona WP: Dyskineza
100% 1174,85
póŸna u osób doros³ych - leczenie (2) Pacjenci 75+
Vitaflo PKU Express 20: prosz. [smak owoce
Œ¯
W: Choroba Parkinsona. Zaka¿enia wirusem grypy typu A.
Egis tropikalne] 20 g/34 g - 30 sasz. 34 g NOWOŒÆ
R(1)
3,20
Rx 100% 69,99 Vitaflo PKU Express 20: prosz. [smak
Virgan®: ¿el do oczu 1,5 mg/g - 1 tuba 5 g
100% 1174,85
Œ¯ (1)
Ganciclovir
Thea Polska pomarañczowy] 20 g/34 g - 30 sasz. 34 g NOWOŒÆ
R
3,20
Rx 100% 11,56 Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
Virtago: tabl. 8 mg - 100 szt.
W:
do
postêpowania
dietetycznego
w
potwierdzonej
fenyloketonurii
u
dzieci
w
wieku
Rx 100% 21,85
Virtago: tabl. 16 mg - 60 szt.
powy¿ej 3 lat i doros³ych, w tym kobiet ciê¿arnych.
Nestle
Rx 100% 32,84
Virtago: tabl. 24 mg - 60 szt.
Vitaminum A 30 000+E 70 Hasco: kaps.
Betahistine dihydrochloride
Orion Corporation
Rx 100%
5,96
30000 j.m. + 70 mg - 30 szt.
Rx 100%
Viru-POS: maœæ do oczu 30 mg/g - 1 tuba 4,5 g
X Retinol + Tocopherol
Hasco-Lek SA
Aciclovir
URSAPHARM Poland
Vitaminum A 12000 + E 70 Hasco: kaps. miêkkie
Rx 100%
X
100% 60,65

Visanne®: tabl. 2 mg - 28 szt.

153

Vinor

Vitaminum A+E Hasco: kaps. miêkkie
30000 j.m.+ 0,07g - 30 szt.
Tocopherol + Retinol

Vitaminum A+E Medana: kaps. elastyczne
2500 j.m.+ 0,2 g - 20 szt.
Vitaminum A+E Medana: kaps. elastyczne
2500 j.m.+ 0,2 g - 40 szt.

8,59
Polpharma

Rx 100%

5,96

Hasco-Lek SA

OTC 100%
OTC 100%

Tocopherol + Retinol

4,97
7,19
Polpharma

Vitaminum A+E Omega Pharma: kaps. miêkkie
30000 j.m.+70 mg - 30 szt.

Rx 100%

Retinol + Tocopherol

Omega Pharma Poland

Vitaminum A+E Synteza: kaps. elastyczne
30000 IU+ 70 mg - 30 szt.

Rx 100%

Retinol + Tocopherol

Vitaminum A Hasco: krople doustne 45 000 j.m.
- 1 but. 10 ml
Vitaminum A Hasco: kaps. miêkkie 12 000 j.m.
- 50 szt.
Retinol

Vitaminum A Medana: p³yn doust. 50 000 j.m./ml
- 1 but. 10 ml (z kroplomierzem)

Rx 100%

4,11

Rx 100%

4,28

Hasco-Lek SA

Rx 100%

4,63
Polpharma

Rx 100%

X Thiamine

Vitaminum B1 Richter: tabl. 3 mg - 50 szt.
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
W: Produkt przeznaczony do postêpowania dietetycznego w fenyloketonurii, dla pa- Vitaminum B1 Richter: tabl. 25 mg - 50 szt.
cjentów powy¿ej 3 r¿., wy³¹cznie u pacjentów z potwierdzon¹ fenyloketonuri¹, pod Thiamine
œcis³ym nadzorem lekarza.
Nestle

8,10
Synteza

Retinol

Vitaminum B1 Polfarmex: tabl. 25 mg - 50 szt.

5,10

6,66
Polfarmex

Rx 100%
Rx 100%

4,42
6,21

Gedeon Richter

- 1 but. 10 ml

Tocopherol

Polpharma

Vitaminum E Omega Pharma: kaps. miêkkie 100 mg OTC 100%
- 30 szt.
Vitaminum E Omega Pharma: kaps. miêkkie 400 mg Rx 100%
- 30 szt.
Tocopherol

4,99
9,69

Omega Pharma Poland

Vitaminum PP: tabl. 200 mg - 20 szt.

Rx 100%

Nicotinamide

Omega Pharma Poland

Vitaminum PP 50 Polfarmex: tabl. 50 mg - 20 szt. Rx 100%
Vitaminum PP 200 Polfarmex: tabl. 200 mg - 20 szt. Rx 100%
Nicotinamide

Vitreolent®: krople do oczu (3 mg + 3 mg)/ml
- 1 but. 10 ml
Iodide potassium + Iodide sodium

Vivace: tabl. 2,5 mg - 28 szt. u

2,38
19,19
20,78
Polfarmex

Rx 100%

21,35

Pharm Supply

Rx 100%

X
100%
5,71
Rx R(1)
Vivace: tabl. 2,5 mg - 30 szt. u
3,63
S(2)
bezp³.
100% 16,19
Rx R(1)
Vivace: tabl. 2,5 mg - 90 szt. u
9,96
S(2)
bezp³.
Rx 100%
Vivace: tabl. 5 mg - 28 szt. u
X
100% 11,11
Rx R(1)
Vivace: tabl. 5 mg - 30 szt. u
6,96
S(2)
bezp³.
100% 30,68
Rx R(1) 19,20
Vivace: tabl. 5 mg - 90 szt. u
S(2)
bezp³.
Rx 100%
Vivace: tabl. 10 mg - 28 szt. u
X
100% 21,10
Rx R(1) 12,80
Vivace: tabl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 58,39
(1)
Rx R
Vivace: tabl. 10 mg - 90 szt. u
38,40
S(2)
bezp³.
Ramipril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba naczyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzycowej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii;
jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego; jawna nefropatia
k³êbuszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu ³3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pacjentów po ostrym zawale serca: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie zawa³u u
pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - produkt nale¿y w³¹czyæ do
leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u serca (od trzeciej doby po
zawale). WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18
r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci
do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Actavis Group PTC ehf.

154

LEKsykon - Receptariusz

Vivac

100%

10,14
6,26
S(2)
bezp³.
100% 10,14
Rx R(1)
Vivace - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt. u
6,26
S(2)
bezp³.
100% 19,41
Rx R(1) 11,95
Vivace - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 19,41
(1)
Rx R
Vivace - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. u
11,95
S(2)
bezp³.
Ramipril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba naczyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzycowej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii.
Jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Jawna nefropatia
k³êbuszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu ³3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pacjentów po ostrym zawale serca: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie zawa³u u
pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - produkt nale¿y w³¹czyæ do
leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u serca (od trzeciej doby po
zawale). WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18
r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci
do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Delfarma

Vivace - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt. u

Rx R(1)

100%

10,05
6,17
bezp³.
100% 19,07
Rx R(1) 11,95
Vivace - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Ramipril (1) W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o etiologii
mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba naczyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzycowej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii; jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z przynajmniej jednym
czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego; jawna nefropatia k³êbuszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu ³3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pacjentów po ostrym zawale serca:
zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie zawa³u u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - produkt nale¿y w³¹czyæ do leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia
ostrego zawa³u serca (od trzeciej doby po zawale). WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach
innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Inpharm

Vivace - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt. u

Rx R(1)
S(2)

100%

VivaChek Ino: test paskowy - 50 szt.

37,12

WM 30%(1) 11,14
R(2)

iaj¹cymi leki (do 12 miesiêcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom,
Stan po zawale miêœnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesiêcy stosowania, Stan po zawale miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni
stosowania (2) Pacjenci 75+
W: Klopidogrel wskazany jest w profilaktyce przeciwzakrzepowej w objawowej mia¿d¿ycy: u pacjentów z zawa³em miêœnia sercowego (od kilku dni do mniej ni¿ 35
dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej ni¿ 6 m-cy) oraz z rozpoznan¹
chorob¹ têtnic obwodowych; u pacjentów z ostrym zespo³em wieñcowym: bez uniesienia odcinka ST (niestabilna d³awica piersiowa lub zawa³ miêœnia sercowego bez
za³amka Q) w tym pacjentów, którym wszczepia siê stent w czasie zabiegu przezskórnej angioplastyki wieñcowej, w skojarzeniu z ASA, z ostrym zawa³em miêœnia
sercowego z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu z ASA, u pacjentów leczonych
zachowawczo kwalifikuj¹cych siê do leczenia trombolitycznego.
Polfarmex

Vixpo®: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 28 szt.
Vixpo®: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 84 szt.
Ethinylestradiol + Drospirenone

Vizarsin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 100 mg - 12 szt.
Vizarsin: tabl. powl. 100 mg - 4 szt.
Vizarsin: tabl. powl. 100 mg - 12 szt.

WMo 100%

100%
7,42
Rx 30%(1) 6,03
Vivacor®: tabl. 6,25 mg - 30 szt. (3 blistry) u
(2)
S
bezp³.
100% 14,84
Rx 30%(1) 12,07
Vivacor®: tabl. 6,25 mg - 60 szt. (6 blistrów) u
S(2)
bezp³.
100% 11,10
(1)
®
Rx 30%
Vivacor : tabl. 12,5 mg - 30 szt. (3 blistry) u
8,33
S(2)
bezp³.
100% 22,08
Rx 30%(1) 16,53
Vivacor®: tabl. 12,5 mg - 60 szt. (6 blistrów) u
S(2)
bezp³.
100% 14,82
Rx 30%(1) 9,27
Vivacor®: tabl. 25 mg - 30 szt. (3 blistry) u
S(2)
bezp³.
100% 28,91
Rx 30%(1) 17,82
Vivacor®: tabl. 25 mg - 60 szt. (6 blistrów) u
S(2)
bezp³.
Carvedilol (1) Udokumentowana niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II – NYHA
IV WP: Zastoinowa niewydolnoœæ serca w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
W: Objawowa, przewlek³a niewydolnoœæ serca. Karwedylol jest wskazany w leczeniu stabilnej postaci ³agodnej, umiarkowanej i ciê¿kiej przewlek³ej niewydolnoœci serca jako lek wspomagaj¹cy leczenie standardowe tj. inhibitorami ACE, lekami
moczopêdnymi i digoksyn¹ u pacjentów z prawid³ow¹ objêtoœci¹ wewn¹trznaczyniow¹. Nadciœnienie têtnicze. Karwedylol jest wskazany w leczeniu nadciœnienia têtniczego. D³awica piersiowa. Karwedylol jest wskazany w profilaktycznym leczeniu
stabilnej d³awicy piersiowej. Dysfunkcja lewej komory po ostrym zawale miêœnia
serca. Lek jest wskazany w leczeniu pacjentów po zawale miêœnia serca z potwierdzonymi zaburzeniami czynnoœci lewej komory (LVEF <40%).
Proterapia
100%

Vixam: tabl. powl. 75 mg - 30 szt.

Rx 30%(1)

32,34
85,19
Polpharma

Rx 100% 112,35
Rx 100% 86,47
Rx 100% 172,84

Sildenafil

Krka

Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia
Lohmann & Rauscher

100%
30%(1)
100%
WM
30%(1)
100%
WM
30%(1)
100%
WM
30%(1)
100%
WM
30%(1)
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia

Vliwasorb® Pro: opatrunek z superabsorbentem
[samoprzylepny] 10x10 cm - 1 szt.
Vliwasorb® Pro: opatrunek z superabsorbentem
[samoprzylepny] 12,5x12,5 cm - 1 szt.
Vliwasorb® Pro: opatrunek z superabsorbentem
[samoprzylepny] 12,5x22,5 cm - 1 szt.
Vliwasorb® Pro: opatrunek z superabsorbentem
[samoprzylepny] 22x22 cm - 1 szt.
Vliwasorb® Pro: opatrunek z superabsorbentem
[samoprzylepny] 22x32 cm - 1 szt.

WM

8,45
2,54
10,02
3,01
15,85
4,76
25,15
7,55
34,13
10,24

Lohmann & Rauscher

100% 38,55
Vliwasorb® sensitive: opatrunek z superabsorbentem WM 100% 22,23
Vizibim: krople do oczu [roztw.] 0,3 mg/ml - 1 but. 3 ml Rx R(1)
6,35 i silikonow¹ warstw¹ kontaktow¹ 10x20 cm - 1 szt.
30%(1)
6,67
u
(2)
S
bezp³.
Vliwasorb® sensitive: opatrunek z superabsorbentem WM 100% 17,68
100% 107,39
30%(1)
5,30
Vizibim: krople do oczu [roztw.] 0,3 mg/ml - 3 but. 3 ml Rx R(1) 10,14 i silikonow¹ warstw¹ kontaktow¹ 12,5x12,5 cm - 1 szt.
u
Vliwasorb® sensitive: opatrunek z superabsorbentem WM 100% 39,52
(2)
S
bezp³. i silikonow¹ warstw¹ kontaktow¹ 15x25 cm - 1 szt.
(1)
30%
11,86
Bimatoprost (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
®
100% 60,32
W: Obni¿anie podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego w przewlek³ej jaskrze Vliwasorb sensitive: opatrunek z superabsorbentem WM
30%(1) 18,10
otwartego k¹ta i nadciœnieniu wewn¹trzga³kowym u osób doros³ych (w monoterapii i silikonow¹ warstw¹ kontaktow¹ 20x30 cm - 1 szt.
lub jako leczenie wspomagaj¹ce podczas stosowania leków b-adrenolitycznych). Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia
Bausch Health
W: Przewlek³e owrzodzenia.
Lohmann & Rauscher
100% 19,00
Rx-z 100%
Volibris: tabl. powl. 5 mg - 10 szt.
X
Vizidor: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml - 1 but. 5 ml Rx R(1)
5,27
Rx-z 100%
Volibris: tabl. powl. 10 mg - 10 szt.
X
u
(2)
S
bezp³. Ambrisentan
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
100% 52,98
Rx 100% 30,16
Voltaren®: inj. dom. [roztw.] 25 mg/ml - 5 amp. 3 ml
Vizidor: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml - 3 but. 5 ml Rx R(1)
7,51 Diclofenac sodium
Novartis Pharma
u
S(2)
bezp³.
Rx 100% 13,97
Voltaren®: tabl. dojelitowe 50 mg - 20 szt.
Dorzolamide Jaskra Pacjenci 75+

(1)

(2)

W: Produkt jest wskazany: w leczeniu zwiêkszonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego,
w skojarzeniu z b-adrenolitykami lub w monoterapii u pacjentów niereaguj¹cych na
leczenie b-adrenolitykami albo u pacjentów, u których stosowanie b-adrenolityków
jest przeciwwskazane w przypadku: nadciœnienia ocznego, jaskry z otwartym k¹tem
przes¹czania, jaskry pseudoeksfoliacyjnej.
Bausch Health
100%

Vizidor Duo: krople do oczu [roztw.] (20 mg + 5 mg)/ml Rx R(1)
- 1 but. 5 ml u
(2)

25,31
3,20
bezp³.
69,97
8,00
bezp³.

S
100%
Vizidor Duo: krople do oczu [roztw.] (20 mg + 5 mg)/ml Rx R(1)
- 3 but. 5 ml u
S(2)
Dorzolamide + Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu zwiêkszonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u pacjentów z jaskr¹ z otwartym k¹tem przes¹czania lub jaskr¹ pseudoeksfoliacyjn¹ w przypadku gdy monoterapia miejscowym b-adrenolitykiem jest
niewystarczaj¹ca.
Bausch Health

3,20
X
Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wymagaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za pomoc¹ pompy insulinowej
DIATHER Vizilatan: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml - 1 but.

VivaChek Ino: test paskowy - 100 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Vliwasorb® adhesive: opatrunek z superabsorbentem WM 100% 16,48
[samoprzylepny] 12x12 cm - 1 szt.
30%(1)
4,94
Vliwasorb® adhesive: opatrunek z superabsorbentem WMo 100%
X
[samoprzylepny] 15x15 cm - 1 szt.

Vizilatan: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml - 3 but.

Rx 100%
Rx 100%

Latanoprost

X
X

Bausch Health

100% 9735,39
Rx-z (1)
tVizimpro: tabl. powl. 15 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
100% 9735,39
Rx-z (1)
tVizimpro: tabl. powl. 30 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
100% 9735,39
Rx-z (1)
tVizimpro: tabl. powl. 45 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
Dacomitinib (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
W: Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w pierwszej linii
leczenia doros³ych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP) z mutacjami aktywuj¹cymi w genie koduj¹cym receptor naskórkowego czynnika wzrostu (ang. EGFR).
Pfizer
100%

Vizitrav: krople do oczu [roztw.] 40 µg/ml - 1 poj. 2,5 ml Rx R(1)

35,28
6,87
bezp³.
98,62
11,79
bezp³.

S(2)
100%
Vizitrav: krople do oczu [roztw.] 40 µg/ml - 3 poj. 2,5 ml Rx R(1)
S(2)
Travoprost (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Obni¿anie podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u doros³ych pacjentów z nadciœnieniem ocznym lub jaskr¹ z otwartym k¹tem przes¹czania. Obni¿anie
podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 2
m-cy do poni¿ej 18 lat z nadciœnieniem ocznym lub jaskr¹ dzieciêc¹. Bausch Health

Vliwaktiv: opatrunek leczniczy 10x10 cm - 1 szt.
Emplastri carbo activatus (1) Przewlek³e owrzodzenia

WM

100%
30%(1)

6,19
1,86

Lohmann & Rauscher

Voltaren® SR 75: tabl. o przed³. uwalnianiu 75 mg
- 20 szt.
Voltaren® SR 100: tabl. o przed³. uwalnianiu 100 mg
- 20 szt.

Lohmann & Rauscher

21,15

Rx 100%

30,05

Diclofenac sodium

Novartis Pharma

Voriconazol Adamed: tabl. powl. 50 mg - 20 szt. u Rx 100%
Voriconazol Adamed: tabl. powl. 200 mg - 20 szt. u Rx 100%
Voriconazole

X
X
Adamed

tabl. powl. 50 mg - 10 szt. u
tabl. powl. 50 mg - 20 szt. u
tabl. powl. 200 mg - 10 szt. u
tabl. powl. 200 mg - 20 szt. u

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
X
100%
X
100%
X
100%
X
100% 187,11
(1)
Voriconazole Accord: tabl. powl. 200 mg - 30 szt. u Rx R
3,20
B(2)
bezp³.
Voriconazole (1) W: Worykonazol, lek przeciwgrzybiczy o szerokim spektrum
dzia³ania z grupy triazoli jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych i dzieci
w wieku od 2 lat w: leczeniu inwazyjnej aspergilozy; leczeniu kandydemii u pacjentów bez towarzysz¹cej neutropenii; leczeniu ciê¿kich, opornych na flukonazol zaka¿eñ inwazyjnych Candida (w tym C. krusei); leczeniu ciê¿kich zaka¿eñ grzybiczych
wywo³anych przez Scedosporium spp. i Fusarium spp. Lek nale¿y stosowaæ przede
wszystkim u pacjentów z postêpuj¹cymi, mog¹cymi zagra¿aæ ¿yciu zaka¿eniami.
WP: Profilaktyka inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z
zespo³ami przebiegaj¹cymi z niedoborami odpornoœci (2) Chemioterapia ICD-10:
C.0.15.
Accord Healthcare

Voriconazole Accord:
Voriconazole Accord:
Voriconazole Accord:
Voriconazole Accord:

Voriconazole Fresenius Kabi: inf. [prosz. do przyg.
roztw.] 200 mg - 1 fiol. 25 ml u
Voriconazole

Rx 100%

X

Fresenius Kabi

Voriconazole Genoptim: inf. [prosz. do przyg. roztw.] Rx 100% 149,76
200 mg - 1 fiol. u
Voriconazole

Synoptis Pharma

Voriconazole Sandoz: tabl. powl. 200 mg - 28 szt. u Rx 100%
Voriconazole

X

Sandoz GmbH

100% 142,58
24,33
B
bezp³.
Voriconazole (1) W: Worykonazol, lek przeciwgrzybiczy o szerokim spektrum
dzia³ania z grupy triazoli jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych i dzieci
w wieku od 2 lat w: leczeniu inwazyjnej aspergilozy, leczeniu kandydemii u pacjentów bez towarzysz¹cej neutropenii, leczeniu ciê¿kich, opornych na flukonazol zaka¿eñ inwazyjnych Candida (w tym C. krusei), leczeniu ciê¿kich zaka¿eñ grzybiczych
wywo³anych przez Scedosporium spp. i Fusarium spp. Produkt nale¿y stosowaæ
przede wszystkim u pacjentów z postêpuj¹cymi, mog¹cymi zagra¿aæ ¿yciu zaka¿eniami. Profilaktyce inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka
po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang.
HSCT). WP: Profilaktyka inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych u pacjentów wysokiego
ryzyka z zespo³ami przebiegaj¹cymi z niedoborami odpornoœci (2) Chemioterapia
ICD-10: C.0.15.
Polpharma

Voriconazol Polpharma: tabl. powl. 200 mg - 20 szt. Rx R(1)
u
(2)

Vliwaktiv Ag: opatrunek leczniczy [ch³onny] 10x10 cm WM 100% 13,32
- 1 szt.
30%(1)
4,00
Vorykon - import docelowy: tabl. 200 mg - 20 szt.
27,14 Vliwaktiv Ag: opatrunek leczniczy [rany g³êbokie]
100% 12,81 u
WM
(1)
8,67 10x10 cm - 1 szt.
30%
3,84 Voriconazole

S(2)
bezp³. Emplastri antimicrobiotica (1) Przewlek³e owrzodzenia
Clopidogrel (1) Mia¿d¿yca objawowa naczyñ wieñcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwaln-

Rx 100%

Rx 100%

X

Thrive Therapeutic

LEKsykon - Receptariusz

Rx 100%
 Xanax® SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 0,5 mg - 30 szt. Rx 100%
Rx 100%
X u
 Xanax® SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1 mg - 30 szt. Rx 100%
Octapharma u
Rx 100% 1071,60  Xanax® SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 2 mg - 30 szt.
Rx 100%
Rx 100% 1927,80 u

100% 55566,00 Wilate 500: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
B(1)
bezp³. 500 j.m.+ 500 j.m. - 1 zest.
Sofosbuvir + Voxilaprevir + Velpatasvir (1) Program lekowy: leczenie prze- Wilate 1000: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
1000 j.m.+ 1000 j.m. - 1 zest.
wlek³ego WZW typu C terapi¹ bezinterferonow¹
W: Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby Factor VIII
typu C (pWZW C) u doros³ych.
Gilead Sciences Ireland

tVosevi: tabl. powl. 400 mg+ 100 mg+ 100 mg
- 28 szt.

B
bezp³.
100% 7042,14
Rx-z (1)
Votrient: tabl. powl. 200 mg - 90 szt. u
B
bezp³.
100% 4694,76
Rx-z (1)
Votrient: tabl. powl. 400 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
100% 9389,52
Rx-z (1)
Votrient: tabl. powl. 400 mg - 90 szt. u
B
bezp³.
Pazopanib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Rak nerkowokomórkowy (ang. Renal Cell Carcinoma, RCC). Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu pierwszego rzutu doros³ych pacjentów z zaawansowanym rakiem
nerkowokomórkowym (RCC) oraz w leczeniu pacjentów, u których wczeœniej stosowano cytokiny z powodu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego (RCC). Miêsaki
tkanek miêkkich (ang. Soft tissue sarcoma, STS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z okreœlonymi podtypami zaawansowanego miêsaka tkanek miêkkich (STS), którzy wczeœniej otrzymali chemioterapiê w leczeniu choroby
rozsianej lub u których nast¹pi³a progresja choroby w ci¹gu 12 miesiêcy od leczenia
neoadjuwantowego i/lub adjuwantowego. Skutecznoœæ i bezpieczeñstwo pazopanibu
oceniano w poszczególnych podtypach histologicznych STS. Novartis Europharm Limited

100% 5499,90
B(1)
bezp³.
100% 10999,80
Rx-z (1)
tVotubia: tabl. 5 mg - 30 szt.
B
bezp³.
100% 15309,00
Rx-z (1)
tVotubia: tabl. 10 mg - 30 szt.
B
bezp³.
Everolimus (1) Program lekowy: leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie
guzowate z niekwalifikuj¹cymi siê do leczenia operacyjnego guzami podwyœció³kowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)
W: Naczyniakomiêœniakot³uszczak nerki zwi¹zany ze stwardnieniem guzowatym
(ang. TSC). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z naczyniakomiêœniakot³uszczakiem nerki w przebiegu stwardnienia guzowatego (ang.
TSC), u których istnieje ryzyko powik³añ (na podstawie takich czynników jak wielkoœæ guza lub obecnoœæ têtniaka b¹dŸ obecnoœæ mnogich lub obustronnych guzów),
ale nie wymagaj¹ oni natychmiastowego leczenia chirurgicznego. Dane potwierdzaj¹ce zastosowanie w tym wskazaniu opieraj¹ siê na analizie zmian ³¹cznej objêtoœci
naczyniakomiêœniakot³uszczaka. GwiaŸdziak podwyœció³kowy olbrzymiokomórkowy (ang. SEGA) w przebiegu stwardnienia guzowatego (ang. TSC). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu pacjentów w wieku 3 lat i starszych z gwiaŸdziakiem
podwyœció³kowym olbrzymiokomórkowym (ang. SEGA) w przebiegu stwardnienia
guzowatego (ang. TSC), którzy wymagaj¹ leczenia, ale nie kwalifikuj¹ siê do leczenia operacyjnego. Zosta³o to udowodnione na podstawie analizy zmiany objêtoœci
SEGA. Dalsza korzyœæ kliniczna, taka jak poprawa w zakresie objawów zwi¹zanych
z chorob¹, nie zosta³a wykazana.
Novartis Europharm Limited

Rx-z

tVotubia: tabl. 2,5 mg - 30 szt.

100% 5068,98
B(1)
bezp³.
Velaglucerase alfa (1) Program lekowy: leczenie choroby Gaucher’a
W: Lek jest wskazany do stosowania w d³ugotrwa³ej enzymatycznej terapii zastêpczej u pacjentów z rozpoznaniem choroby Gauchera typu I.
Shire

Vpriv: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 400 j.m. - 1 fiol.

Rx-z

tVydura: liof. doustny 75 mg - 2 szt.

Rx 100%

Rimegepant

X
Biohaven

Rx-z 100%

tVyndaqel: kaps. miêkkie 20 mg - 30 szt.
Tafamidis

X
Pfizer

Vyxeos liposomal: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] Rx-z 100% 25072,74
44 mg+ 100 mg - 1 fiol. 50 ml u
B(1)
bezp³.
Cytarabine + Daunorubicin (1) Chemioterapia ICD-10: C.83.
W: Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych w leczeniu nowo rozpoznanej
ostrej bia³aczki szpikowej zale¿nej od terapii (ang. t-AML) lub ostrej bia³aczki szpikowej z cechami zale¿nymi od mielodysplazji (ang. AML-MRC).
Jazz Pharmaceuticals Ireland

Rx 100%
Rx 100%
Rx 100%

Wamlox: tabl. 5/160 mg - 28 szt. u
Wamlox: tabl. 5/80 mg - 28 szt. u
Wamlox: tabl. 10/160 mg - 28 szt. u
Amlodipine + Valsartan

26,20
23,02
26,76
Krka

100% 17,86
Rx R(1) 12,25
Warfin: tabl. 3 mg - 100 szt.
S(2)
bezp³.
100% 28,44
(1)
Rx R
Warfin: tabl. 5 mg - 100 szt.
19,08
S(2)
bezp³.
Warfarin (1) W: Leczenie i zapobieganie zakrzepicy ¿y³ g³êbokich i zatorowoœci
p³ucnej. Wtórne zapobieganie zawa³owi miêœnia sercowego i zapobieganie powik³aniom zakrzepowo-zatorowym (udar lub zator w kr¹¿eniu obwodowym) po zawale
miêœnia sercowego. Zapobieganie powik³aniom zakrzepowo-zatorowym (udar lub
zator w kr¹¿eniu obwodowym) u pacjentów z migotaniem przedsionków, z patologi¹
zastawek lub po protezowaniu zastawek serca. (2) Pacjenci 75+ Orion Corporation

Wellbutrin XR: tabl. powl. o zmodyf. uwalnianiu 150 mg Rx 100% 153,49
- 30 szt. u
Wellbutrin XR: tabl. powl. o zmodyf. uwalnianiu 300 mg Rx 100% 221,85
- 30 szt. u
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Wellion SymPhar: test diagnostyczny do szybkich
oznaczeñ - 50 szt.

Rx 100%

Rx-z

Wilzin: kaps. twarde 25 mg - 250 szt.
100% 2347,38
Rx-z (1)
Wilzin: kaps. twarde 50 mg - 250 szt.

Votrient: tabl. powl. 200 mg - 30 szt. u

Bupropion
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Vosev

100%

35,44

WM 30%(1) 10,63

R(2)
3,20
Glukoza we krwi (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozosta³e typy cukrzycy wymagaj¹ce co najmniej 3 wstrzykniêæ insuliny na dobê oraz terapia cukrzycy za pomoc¹ pompy insulinowej
Symphar

Zinc acetate

®
X  Xanax : tabl. 2 mg - 30 szt. u

Orphan Europe – Recordati Group Alprazolam

Xalacom®: krople do oczu [roztw.] (50 µg+ 5 mg)/ml
- 1 but. 2,5 ml u
Xalacom®: krople do oczu [roztw.] (50 µg+ 5 mg)/ml
- 3 but. 2,5 ml u

100%

Rx R(1)
S(2)
100%
Rx R(1)
S(2)

38,89
10,48
bezp³.
83,31
8,00
bezp³.

Latanoprost + Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Obni¿enie ciœnienia wewn¹trzga³kowego (ang. IOP) u pacjentów z jaskr¹ z ¢ Xanconalon: tabl. o przed³. uwalnianiu
Rx-w
otwartym k¹tem oraz podwy¿szonym ciœnieniem wewn¹trzga³kowym, u których reakcja na miejscowo stosowane leki b-adrenolityczne lub analogi prostaglandyn jest 5 mg+ 2,5 mg - 30 szt. u
niewystarczaj¹ca.
Upjohn EESV ¢ Xanconalon: tabl. o przed³. uwalnianiu
Rx-w
100% 36,09 5 mg+ 2,5 mg - 60 szt. u
(1)
®
Xanconalon:
tabl.
o
przed³.
uwalnianiu
10
mg+
5
mg
¢
Rx
R
Xalatan : krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml - 1 but. 2,5 ml
7,68
Rx-w
S(2)
bezp³. - 30 szt. u
100% 94,83 ¢ Xanconalon: tabl. o przed³. uwalnianiu 10 mg+ 5 mg Rx-w
Xalatan®: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml - 3 but. 2,5 ml Rx R(1)
8,00 - 60 szt. u
S(2)
bezp³. ¢ Xanconalon: tabl. o przed³. uwalnianiu
Rx-w
20 mg+ 10 mg - 30 szt. u
Latanoprost (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
W: Produkt obni¿a ciœnienie wewn¹trzga³kowe. Wskazaniem do jego zastosowania ¢ Xanconalon: tabl. o przed³. uwalnianiu
Rx-w
jest jaskra otwartego k¹ta oraz nadciœnienie wewn¹trzga³kowe. Wskazaniem do za- 20 mg+ 10 mg - 60 szt. u
stosowania produktu u dzieci i m³odzie¿y jest zwiêkszone ciœnienie œródga³kowe
oraz jaskra wieku dzieciêcego.
Upjohn EESV ¢ Xanconalon: tabl. o przed³. uwalnianiu
Rx-w

30,35
39,97
66,76

Upjohn EESV

¢ Xancodal: tabl. o przed³. uwalnianiu 40 mg - 100 szt. Rx-w 100%
u
¢ Xancodal: tabl. o przed³. uwalnianiu 60 mg - 100 szt. Rx-w 100%
u
¢ Xancodal: tabl. o przed³. uwalnianiu 80 mg - 100 szt. Rx-w 100%
u
Oxycodone hydrochloride

69,89

X
X
X

Sandoz GmbH

100%

X

100%

X

100%

X

100%

X

100%

X

100%

X

100%
X
40 mg+ 20 mg - 60 szt. u
100% 14637,4 Oxycodone hydrochloride + Naloxone hydrochloride
Sandoz GmbH
4
Rx-z
tXalkori: kaps. twarde 200 mg - 60 szt.
100% 175,12
B(1)
bezp³.
Xanderla: implant w amp.-strzyk. 3,6 mg - 1 amp.-strzyk. Rx (1)
R
4,79
100% 18296,8
1 Goserelin (1) Rak piersi i rak trzonu macicy, Rak prostaty, Zahamowanie czynnoRx-z
tXalkori: kaps. twarde 250 mg - 60 szt.
B(1)
bezp³. œci przysadki u pacjentek w wieku poni¿ej 40 roku ¿ycia, w przygotowaniu do kontrolowanej hiperstymulacji jajników w programach wspomaganego rozrodu – refundaCrizotinib (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
cja do 3 cykli WP: Obni¿enie popêdu u osób z rozpoznaniem zaburzeñ preferencji
W: Lek jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu doros³ych pacjentów z ALK-do- seksualnych w przypadku braku skutecznoœci lub przeciwwskazañ do stosowania
datnim zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (ALK-positive cyproteronu
NSCLC, ang. anaplastic lymphoma kinase-positive non-small cell lung cancer). Lek W: Produkt leczniczy jest wskazany: w leczeniu raka gruczo³u krokowego z przerzujest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej leczonym ALK-dodatnim tami w przypadku, gdy leczenie goserelin¹ wykazuje porównywaln¹ skutecznoœæ do
zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca. Lek jest wskazany w lecze- kastracji chirurgicznej pod wzglêdem wyd³u¿enia czasu prze¿ycia; w leczeniu miejniu doros³ych pacjentów z ROS1-dodatnim zaawansowanym niedrobnokomórko- scowo zaawansowanego raka gruczo³u krokowego, jako metoda alternatywna do
wym rakiem p³uca.
Pfizer kastracji chirurgicznej, w przypadku, gdy leczenie goserelin¹ wykazuje porównywal100% 94,83 n¹ skutecznoœæ do leczenia antyandrogenowego pod wzglêdem wyd³u¿enia czasu
prze¿ycia; jako leczenie uzupe³niaj¹ce radioterapiê u pacjentów z ograniczonym do
Xalofree: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml - 1 but. 7,5 ml Rx R(1)
8,00 narz¹du lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczo³u krokowego o wysokim ryS(2)
bezp³. zyku nawrotu - u których goserelina wykazuje poprawê czasu prze¿ycia bez objawów choroby i ca³kowitego czasu prze¿ycia; jako leczenie neoadjuwantowe przed
Latanoprost (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
radioterapi¹ u pacjentów z ograniczonym do narz¹du lub miejscowo zaawansowaW: Obni¿enie podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u pacjentów doro- nym rakiem gruczo³u krokowego o wysokim ryzyku nawrotu - u których goserelina
s³ych (w tym w podesz³ym wieku) z jaskr¹ otwartego k¹ta oraz z nadciœnieniem we- wykazuje poprawê czasu prze¿ycia bez objawów choroby; jako leczenie uzupe³niawn¹trzga³kowym. Wskazaniem do zastosowania produktu u dzieci i m³odzie¿y jest j¹ce prostatektomiê radykaln¹ u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem
zwiêkszone ciœnienie wewn¹trzga³kowe oraz jaskra wieku dzieciêcego.
gruczo³u krokowego o du¿ym ryzyku progresji, u których goserelina wykazuje poPolfa Warszawa

prawê czasu prze¿ycia bez objawów choroby. Zaawansowany rak piersi u kobiet w
100% 40,62 okresie przed- i oko³omenopauzalnym, u których w³aœciwe jest leczenie hormonalProdukt leczniczy jest wskazany do stosowania jako metoda alternatywna dla
Xaloptic: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml - 1 but. 2,5 ml Rx R(1) 12,21 ne.
chemioterapii w standardowym leczeniu wczesnego raka piersi z dodatnimi receptS(2)
bezp³. orami estrogenowymi (ER) u kobiet w okresie przed- i oko³o menopauzalnym. Endo100% 103,61 metrioza: w leczeniu endometriozy, produkt leczniczy ³agodzi objawy choroby, w
tym ból oraz zmniejsza wielkoœæ i liczbê zmian endometrialnych. Œcieñczenie endoXaloptic: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml - 3 but. 2,5 ml Rx R(1) 16,78 metrium: produkt leczniczy jest wskazany w celu wstêpnego œcieñczenia endometrS(2)
bezp³. ium macicy przed zabiegiem ablacji lub resekcji. W³ókniaki macicy: przed zabiegiem
operacyjnym, w po³¹czeniu z preparatami ¿elaza w celu poprawy parametrów heLatanoprost (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
matologicznych u pacjentek z niedokrwistoœci¹ z w³ókniakami. Rozród wspomagaW: Obni¿enie podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u pacjentów z jaskr¹ ny: zahamowanie czynnoœci przysadki w przygotowaniu na superowulacjê.
otwartego k¹ta oraz z nadciœnieniem wewn¹trzga³kowym. Wskazaniem do zastosoTeva Pharmaceuticals Polska
wania produktu u dzieci i m³odzie¿y jest zwiêkszone ciœnienie œródga³kowe oraz ja100% 500,57
skra wieku dzieciêcego.
Polpharma Xanderla LA: implant w amp.-strzyk. 10,8 mg
Rx (1)
R
8,96
100% 40,63 - 1 amp.-strzyk.
Xaloptic Combi: krople do oczu [roztw.]
Rx R(1) 12,22 Goserelin (1) Rak prostaty WP: Obni¿enie popêdu u osób z rozpoznaniem zabu(50 µg+ 5 mg)/ml - 1 but. 2,5 ml u
rzeñ preferencji seksualnych w przypadku braku skutecznoœci lub przeciwwskazañ
S(2)
bezp³. do stosowania cyproteronu
100% 94,25 W: Produkt leczniczy jest wskazany: w leczeniu raka gruczo³u krokowego z przerzutami w przypadku, gdy leczenie goserelin¹ wykazuje porównywaln¹ skutecznoœæ do
Xaloptic Combi: krople do oczu [roztw.]
Rx R(1)
8,00 kastracji chirurgicznej pod wzglêdem wyd³u¿enia czasu prze¿ycia; w leczeniu miej(50 µg+ 5 mg)/ml - 3 but. 2,5 ml u
S(2)
bezp³. scowo zaawansowanego raka gruczo³u krokowego jako metoda alternatywna do
kastracji chirurgicznej, w przypadku, gdy leczenie goserelin¹ wykazuje porównywalLatanoprost + Timolol (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
n¹ skutecznoœæ do leczenia antyandrogenowego pod wzglêdem wyd³u¿enia czasu
W: Zmniejszenie podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u pacjentów z japrze¿ycia; jako leczenie uzupe³niaj¹ce radioterapiê u pacjentów z ograniczonym do
skr¹ z otwartym k¹tem oraz nadciœnieniem wewn¹trzga³kowym, u których jest nienarz¹du lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczo³u krokowego o wysokim rydostateczna odpowiedŸ na leczenie produktami b-adrenolitycznymi lub analogami
zyku nawrotu - u których goserelina wykazuje poprawê czasu prze¿ycia bez objaprostaglandyn.
Polpharma
wów choroby i ca³kowitego czasu prze¿ycia; jako leczenie neoadjuwantowe przed
100% 43,67 radioterapi¹ u pacjentów z ograniczonym do narz¹du lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczo³u krokowego o wysokim ryzyku nawrotu - u których goserelina
Xaloptic Free: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml
Rx R(1)
8,94 wykazuje poprawê czasu prze¿ycia bez objawów choroby; jako leczenie uzupe³nia- 30 poj. 0,2 ml u
S(2)
bezp³. j¹ce prostatektomiê radykaln¹ u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem
100% 122,18 gruczo³u krokowego o du¿ym ryzyku progresji, u których goserelina wykazuje poprawê czasu prze¿ycia bez objawów choroby.
Teva Pharmaceuticals Polska
Xaloptic Free: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml
Rx R(1) 17,98
- 90 poj. 0,2 ml u
100% 92,15
(2)
S
bezp³.
Rx R(1) 53,21
tXarelto®: tabl. powl. 10 mg - 10 szt. u
Latanoprost (1) Jaskra (2) Pacjenci 75+
S(2)
bezp³.
W: Obni¿enie podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzga³kowego u pacjentów z jaskr¹
otwartego k¹ta oraz z nadciœnieniem wewn¹trzga³kowym. Wskazaniem do zastoso- tXarelto®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
Rx 100%
X
wania produktu u dzieci i m³odzie¿y jest zwiêkszone ciœnienie œródga³kowe oraz jaRivaroxaban (1) ¯ylne powik³ania zakrzepowo-zatorowe u doros³ych pacjentów
skra wieku dzieciêcego.
Polpharma
po przebytej planowej alloplastyce ca³kowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przeRx 100% 19,43 bytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewenc Xanax®: tabl. 0,25 mg - 30 szt. u
ja pierwotna (2) Pacjenci 75+
Rx 100% 28,23 W:
 Xanax®: tabl. 0,5 mg - 30 szt. u
Profilaktyka ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (¯ChZZ) u doros³ych pacjenRx 100% 41,03 tów po przebytej planowej aloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego. Leczenie
 Xanax®: tabl. 1 mg - 30 szt. u
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LEKsykon - Receptariusz

Xarel

zakrzepicy ¿y³ g³êbokich (Z¯G) i zatorowoœci p³ucnej (ZP) oraz profilaktyka nawroto- czego kurczu twarzy, dystonii szyjnej z przewag¹ komponenty rotacyjnej (kurczowy Xolair®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 150 mg
wej Z¯G i ZP u doros³ych.
Bayer krêcz szyi), spastycznoœci koñczyny górnej i przewlek³ego œlinotoku z powodu zabu- - 1 fiol.+ rozp.
Merz Pharmaceuticals
rzeñ neurologicznych.
Rx 100% 92,85
tXarelto®: tabl. powl. 2,5 mg - 28 szt. u
Xolair®: inj. [roztw.] 75 mg - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
®
Rivaroxaban
Bayer Xeplion : inj. [zaw. o przed³. uwalnianiu] 50 mg
Rx 100% 1350,65

tXarelto® 15: tabl. powl. 15 mg - 14 szt. u

- 1 amp.-strzyk.
100% 130,01
Xeplion®: inj. [zaw. o przed³. uwalnianiu] 75 mg
(1)
Rx 30% 68,07 - 1 amp.-strzyk.
(2)

S

bezp³.

tXarelto® 15: tabl. powl. 15 mg - 28 szt. u

Rx 100% 159,00

tXarelto® 15: tabl. powl. 15 mg - 42 szt. u

Rx 30%(1) 186,92

100% 372,76
S(2)
bezp³.
100% 131,60
(1)
®
Rx 30% 49,01
tXarelto 20: tabl. powl. 20 mg - 14 szt. u
S(2)
bezp³.
Rx 100% 159,00
tXarelto® 20: tabl. powl. 20 mg - 28 szt. u
Rx 100%
tXarelto® 20: tabl. powl. 20 mg - 100 szt. u
X
Rivaroxaban (1) Leczenie zakrzepicy ¿y³ g³êbokich oraz profilaktyka nawrotowej
zakrzepicy ¿y³ g³êbokich i zatorowoœci p³ucnej po ostrej zakrzepicy ¿y³ g³êbokich u
osób powy¿ej 18 roku ¿ycia. Leczenie zatorowoœci p³ucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy ¿y³ g³êbokich i zatorowoœci p³ucnej u doros³ych (2) Pacjenci 75+
W: Profilaktyka udaru i zatorowoœci obwodowej u doros³ych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwi¹zanym z wad¹ zastawkow¹ z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolnoœæ serca, nadciœnienie têtnicze, wiek
³75 lat, cukrzyca, udar lub przemijaj¹cy napad niedokrwienny w wywiadzie. Leczenie zakrzepicy ¿y³ g³êbokich (Z¯G) i zatorowoœci p³ucnej (ZP) oraz profilaktyka nawrotowej Z¯G i ZP u doros³ych (patrz Ostrze¿enia specjalne / Œrodki ostro¿noœci
pacjenci z ZP hemodynamicznie niestabilni).
Bayer
100%

Xartan®: tabl. powl. 50 mg - 30 szt.

22,29

Rapid: tabl. powl. 8 mg - 10 szt.
Xefo® Rapid: tabl. powl. 8 mg - 20 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Lornoxicam

Xelevia® 100 mg: tabl. powl. 100 mg - 28 szt.
Sitagliptin

tXeljanz: tabl. powl. 5 mg - 56 szt.

Takeda

Rx-z 100%

Orlistat

Rx 100% 223,68
Rx 100% 373,54
Cheplapharm Arzneimittel

100% 642,99
B(1)
bezp³.
Botulinum A toxin (1) Program lekowy: leczenie ogniskowych i po³owiczego kurczu twarzy, Program lekowy: leczenie spastycznoœci koñczyny górnej po udarze
mózgu z u¿yciem toksyny botulinowej
W: Lek jest stosowany u doros³ych do objawowego leczenia: kurczu powiek i po³owi-

Xeomin: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 100 j. LD50
- 1 fiol. 100 j. (LD50)

Rx

Rx-z 100%

X
100% 3727,29
(1)
B
bezp³.
Denosumab (1) Program lekowy: zapobieganie powik³aniom kostnym u doros³ych
pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmuj¹cym koœci z zastosowaniem denosumabu
W: Zapobieganie powik³aniom kostnym (z³amania patologiczne, koniecznoœæ napromieniania koœci, ucisk rdzenia krêgowego lub koniecznoœæ wykonywania zabiegów operacyjnych koœci) u doros³ych z zaawansowanym procesem nowotworowym
obejmuj¹cym koœci. Leczenie doros³ych i m³odzie¿y z dojrza³ym uk³adem kostnym,
u których wystêpuje nieoperacyjny guz olbrzymiokomórkowy koœci lub, u których zabieg chirurgiczny mo¿e spowodowaæ ciê¿kie okaleczenie.
Amgen

Rx-z

Xifaxan® (Alfasigma): tabl. powl. 200 mg - 28 szt.
Xifaxan® (Alfasigma): tabl. powl. 200 mg - 14 szt.
Xifaxan® (Alfasigma): granulat do przyg. zaw.
200 mg/ml - 1 but. 60 ml

Rx 100%
Rx 100%

84,70
52,90

Rx 100%

56,62

Rifaximin

u

Moxifloxacin hydrochloride

Alfasigma Polska

Rx 100%

Bausch Health

Rx 100% 182,18
Rx 100% 175,99
AstraZeneca

RECORDATI

Xitrocin®: tabl. powl. 150 mg - 10 szt. u

Rx 100%

100%
699,33
B(1)
bezp³.
100% 1398,66
Rx
Xolair®: inj. [roztw.] 150 mg - 1 amp.-strzyk. 1 ml
B(2)
bezp³.
Omalizumab (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kiej astmy alergicznej (2) Program lekowy: leczenie ciê¿kiej astmy alergicznej, Program lekowy: leczenie przewlek³ej pokrzywki spontanicznej
W: Dawka 75 mg. Astma alergiczna. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci (w wieku od 6 do <12lat). Leczenie produktem
leczniczym nale¿y rozwa¿aæ jedynie pacjentów z astm¹ wywo³an¹ za poœrednictwem IgE (immunoglobulina E). Doroœli i m³odzie¿ (w wieku 12 lat i starsi). Produkt
leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu wspomagaj¹cym, w celu poprawy kontroli astmy u pacjentów z ciê¿k¹, przewlek³¹ astm¹ alergiczn¹, u których
stwierdzono dodatni wynik testu skórnego lub reaktywnoœæ in vitro na ca³oroczne
alergeny wziewne oraz,u których stwierdzono zmniejszon¹ czynnoœæ p³uc
(FEV1<80%), jak równie¿ czêste objawy choroby wystêpuj¹ce w ci¹gu dnia lub bêd¹ce przyczyn¹ przebudzeñ w nocy oraz u których wielokrotnie udokumentowano
ciê¿kie zaostrzenia astmy wystêpuj¹ce pomimo przyjmowania du¿ych dobowych
dawek kortykosteroidów wziewnych w skojarzeniu z d³ugo dzia³aj¹cym,wziewnym
agonist¹ receptorów b-2. Dzieci (w wieku od 6 do <12lat). Produkt leczniczy jest
wskazany do stosowania w leczeniu wspomagaj¹cym, w celu poprawy kontroli astmy u pacjentów z ciê¿k¹, przewlek³¹ astm¹ alergiczn¹, u których stwierdzono dodatni wynik testu skórnego lub reaktywnoœæ in vitro na ca³oroczne alergeny wziewne,
czêste objawy choroby wystêpuj¹ce w ci¹gu dnia lub bêd¹ce przyczyn¹ wybudzeñ
w nocy oraz u których wystêpuj¹ liczne ciê¿kie zaostrzenia astmy pomimo przyjmowania du¿ych dobowych dawek kortykosteroidów wziewnych w skojarzeniu z d³ugo
dzia³aj¹cym, wziewnym agonist¹ receptorów b-2. Dawka 150 mg. Astma alergiczna. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci
(w wieku od 6 do <12lat). Leczenie produktem leczniczym nale¿y rozwa¿aæ jedynie
pacjentów z astm¹ wywo³an¹ za poœrednictwem IgE (immunoglobulina E). Doroœli i
m³odzie¿ (w wieku 12 lat i starsi). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w
leczeniu wspomagaj¹cym, w celu poprawy kontroli astmy u pacjentów z ciê¿k¹,
przewlek³¹ astm¹ alergiczn¹, u których stwierdzono dodatni wynik testu skórnego
lub reaktywnoœæ in vitro na ca³oroczne alergeny wziewne oraz,u których stwierdzono zmniejszon¹ czynnoœæ p³uc (FEV1<80%), jak równie¿ czêste objawy choroby
wystêpuj¹ce w ci¹gu dnia lub bêd¹ce przyczyn¹ przebudzeñ w nocy oraz u których
wielokrotnie udokumentowano ciê¿kie zaostrzenia astmy wystêpuj¹ce pomimo
przyjmowania du¿ych dobowych dawek kortykosteroidów wziewnych w skojarzeniu
z d³ugo dzia³aj¹cym,wziewnym agonist¹ receptorów b-2. Dzieci (w wieku od 6 do
<12lat). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu wspomagaj¹cym, w celu poprawy kontroli astmy u pacjentów z ciê¿k¹, przewlek³¹ astm¹ alergiczn¹, u których stwierdzono dodatni wynik testu skórnego lub reaktywnoœæ in vitro
na ca³oroczne alergeny wziewne, czêste objawy choroby wystêpuj¹ce w ci¹gu dnia
lub bêd¹ce przyczyn¹ wybudzeñ w nocy oraz u których wystêpuj¹ liczne ciê¿kie zaostrzenia astmy pomimo przyjmowania du¿ych dobowych dawek kortykosteroidów
wziewnych w skojarzeniu z d³ugo dzia³aj¹cym, wziewnym agonist¹ receptorów b-2.
Przewlek³a pokrzywka spontaniczna. Produkt leczniczy jest wskazany we wspomagaj¹cym leczeniu przewlek³ej pokrzywki spontanicznej u doros³ych pacjentów i m³odzie¿y (w wieku 12 lat i starszych), u których nie stwierdzono wystarczaj¹cej
odpowiedzi na leczenie przeciwhistaminowe H1.
Novartis Europharm Limited

Xorimax 250 - (IR): tabl. dra¿. 250 mg - 10 szt. u

27,95 Xorimax 500 - (IR): tabl. dra¿. 500 mg - 10 szt. u
Cefuroxime

100%
6,79
Rx 30%(1) 4,72
Ximve: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
(2)
S
bezp³.
100% 12,64
Rx 30%(1) 8,77
Ximve: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 13,53
Rx 30%(1) 9,39
Ximve: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
100% 23,01
Rx 30%(1) 14,72
Ximve: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.
S(2)
bezp³.
Simvastatin (1) W: Hipercholesterolemia. Leczenie pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub inne niefarmakologiczne leczenie (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest niewystarczaj¹ca. Leczenie rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako uzupe³nienie diety i innego leczenia obni¿aj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL) lub
jeœli takie leczenie jest niew³aœciwe lub niedostêpne. Zapobieganie zdarzeniom ze
strony uk³adu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie zachorowañ i umieralnoœci na
choroby uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿d¿yc¹ naczyñ serca lub cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem cholesterolu, jako leczenie wspomagaj¹ce, maj¹ce na celu skorygowanie innych czynników ryzyka lub
uzupe³nienie innej terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ
sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu
I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych
terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2) Pacjenci 75+

X Roxithromycin
Roche

Rx 30%(1)

Xgeva: inj. [roztw.] 120 mg - 3 fiol. 1,7 ml

Rx 100% 207,74
tXigduo: tabl. powl. 5 mg/1000 mg - 60 szt.
Merck Sharp & Dohme
tXigduo: tabl. powl. 5 mg/850 mg - 60 szt.
100% 3061,80 Dapagliflozin + Metformin hydrochloride
Rx-z (1)

Capecitabine

Xenical®: kaps. 120 mg - 42 szt.
Xenical®: kaps. 120 mg - 84 szt.

15,58
6,46
S(2)
bezp³.
Paroxetine (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie: Ciê¿kiego epizodu depresyjnego. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Zaburzenia lêkowego z napadami lêku z agorafobi¹ lub bez agorafobii. Zaburzenia lêkowego w postaci fobii spo³ecznej. Zaburzenia lêkowego uogólnionego.
Neuraxpharm Arzneimittel
Zaburzenia stresowego pourazowego.

10,69
Xiflodrop: krople do oczu [roztw.] 5 mg/ml - 1 but. 5 ml
15,99

B
bezp³.
100% 6123,60
Rx-z (2)
tXeljanz: tabl. powl. 10 mg - 56 szt.
B
bezp³.
Tofacitinib (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i
m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
(£ZS) (2) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego
(WZJG)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Tofacytynib w skojarzeniu z metotreksatem (ang. MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) o nasileniu od umiarkowanego do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów z
niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ lub z nietolerancj¹ na jeden lub wiêcej leków przeciwreumatycznych modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARD). Tofacytynib
mo¿e byæ stosowany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub jeœli
leczenie metotreksatem jest nieodpowiednie. £uszczycowe zapalenie stawów.
Tofacytynib w skojarzeniu z MTX jest wskazany w leczeniu aktywnego ³uszczycowego zapalenia stawów (£ZS) u doros³ych pacjentów, u których wyst¹pi³a niewystarczaj¹ca odpowiedŸ lub nietolerancja na wczeœniejsze leczenie lekiem
przeciwreumatycznym modyfikuj¹cym przebieg choroby (ang. DMARD). Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Tofacytynib jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów
krêgos³upa (ZZSK), u których odpowiedŸ na standardowe leczenie by³a niewystarczaj¹ca. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Tofacytynib jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego (WZJG) o
nasileniu od umiarkowanego do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹, utrat¹ odpowiedzi lub nietolerancj¹ leczenia konwencjonalnego
lub leczenia biologicznego. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS).
Tofacytynib jest wskazany do stosowania w leczeniu aktywnej postaci m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów [zapalenia wielostawowego z czynnikiem reumatoidalnym (RF+) lub bez czynnika reumatoidalnego (RF-) i rozszerzaj¹cego
zapalenia nielicznostawowego] oraz m³odzieñczego ³uszczycowego zapalenia stawów (£ZS) u pacjentów w wieku 2 lat i starszych, u których wyst¹pi³a niewystarczaj¹ca odpowiedŸ na wczeœniejsze leczenie DMARD.
Pfizer

Xeloda®: tabl. powl. 500 mg - 120 szt. u

100%

Xetanor 20 mg: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.

Rx 30%(1) 15,54 Xgeva: inj. [roztw.] 120 mg - 1 fiol. 1,7 ml

S(2)
bezp³.
Losartan potassium (1) W: Leczenie pierwotnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych oraz dzieci oraz m³odzie¿y w wieku 6-18 lat. Leczenie chorób nerek u pacjentów doros³ych z nadciœnieniem têtniczym i cukrzyc¹ typu 2 z bia³komoczem ³
0,5 g/dobê jako sk³adowa leczenia przeciwnadciœnieniowego. Leczenie przewlek³ej
niewydolnoœci serca (u doros³ych pacjentów), gdy leczenie inhibitorami enzymu
konwertuj¹cego angiotensyn. (ACE) nie jest w³aœciwe z powodu wystêpowania
dzia³añ niepo¿¹danych, zw³aszcza kaszlu lub przeciwwskazania. U pacjentów z niewydolnoœci. serca, których stan zosta³ ustabilizowany podczas stosowania inhibitora ACE, nie nale¿y zmieniaæ leczenia na losartan. Frakcja wyrzutowa lewej komory
serca u pacjentów powinna wynosiæ £ 40%, a ich stan powinien byæ ustabilizowany
podczas leczenia przewlek³ej niewydolnoœci serca. Zmniejszenie ryzyka wyst¹pienia udaru mózgu u pacjentów doros³ych z nadciœnieniem têtniczym i przerostem lewej komory serca potwierdzonym w EKG. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w
ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2) Pacjenci 75+
Adamed

Xefo®

100% 1027,64
B(1)
bezp³.
100% 1370,20
Xeplion®: inj. [zaw. o przed³. uwalnianiu] 100 mg
Rx (1)
- 1 amp.-strzyk. (+2 ig³y)
B
bezp³.
100% 2055,30
Xeplion®: inj. [zaw. o przed³. uwalnianiu] 150 mg
Rx (1)
- 1 amp.-strzyk.
B
bezp³.
Paliperidone (1) Leczenie schizofrenii u doros³ych pacjentów, u których uzyskano
odpowiedni¹ stabilizacjê podczas leczenia rysperydonem lub paliperydonem, w
przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku wspó³pracy chorego
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu podtrzymuj¹cym schizofrenii u stabilnych doros³ych pacjentów leczonych paliperydonem lub rysperydonem. U wybranych doros³ych pacjentów ze schizofreni¹, którzy reagowali wczeœniej na doustny
paliperydon lub rysperydon, mo¿na stosowaæ preparat bez uprzedniej stabilizacji za
pomoc¹ terapii doustnej, jeœli objawy psychotyczne s¹ ³agodne do umiarkowanych i
Janssen-Cilag
wskazana jest terapia w postaci d³ugodzia³aj¹cych iniekcji.

Rx

X
Adamed

100% 19595,52
Rx-z (1)
tXofigo: inj. [roztw.] 1000 kBq/ml - 1 fiol. 6 ml
B
bezp³.
Radium (223Ra) dichloride (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka gruczo³u krokowego
W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z opornym na
kastracjê rakiem gruczo³u krokowego z objawowymi przerzutami do koœci bez
stwierdzonych przerzutów trzewnych.
Bayer

Rx 100% 2 137,85
Rx

Rx 100%
Rx 100%

X
X
Inpharm

100% 19,45
Rx
Xorimax® 250: tabl. dra¿. 250 mg - 10 szt. u
50%(1) 11,35
100% 24,84
Rx
Xorimax® 250: tabl. dra¿. 250 mg - 14 szt. u
50%(1) 13,49
100% 37,00
Rx
Xorimax® 500: tabl. dra¿. 500 mg - 10 szt. u
50%(1) 20,79
100% 47,56
Rx
Xorimax® 500: tabl. dra¿. 500 mg - 14 szt. u
50%(1) 24,86
Cefuroxime (1) W: Produkt wskazany jest w leczeniu wymienionych ni¿ej zaka¿eñ
u doros³ych i u dzieci powy¿ej 3 m-cy: ostre paciorkowcowe zapalenie migda³ków i
zapalenie gard³a; ostre bakteryjne zapalenie zatok; ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli; zapalenie pêcherza moczowego;
odmiedniczkowe zapalenie nerek; niepowik³ane zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich;
wczesna postaæ choroby z Lyme (boreliozy). Nale¿y uwzglêdniæ krajowe zalecenia
dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Sandoz GmbH
100% 34,03
50%(1) 17,82
Cefuroxime (1) W: Produkt wskazany jest w leczeniu wymienionych ni¿ej zaka¿eñ
u doros³ych i u dzieci powy¿ej 3 m-cy: ostre paciorkowcowe zapalenie migda³ków i
zapalenie gard³a; ostre bakteryjne zapalenie zatok; ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli; zapalenie pêcherza moczowego;
odmiedniczkowe zapalenie nerek; niepowik³ane zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich;
wczesna postaæ choroby z Lyme (boreliozy). Nale¿y uwzglêdniæ krajowe zalecenia
dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Delfarma

Xorimax® 500 - (IR): tabl. powl. 500 mg - 10 szt. u

Rx

100% 95390,39
B(1)
bezp³.
Gilteritinib fumarate (1) Program lekowy: leczenie chorych na ostr¹ bia³aczkê
szpikow¹
W: Produkt jest wskazany w monoterapii nawrotowej lub opornej na leczenie ostrej
bia³aczki szpikowej (ang. AML) z mutacj¹ FLT3 u doros³ych pacjentów.

tXospata: tabl. powl. 40 mg - 84 szt.

Rx-z

Astellas Pharma

XP Analog LCP: prosz. do przyg. zaw. od¿ywczej
1950 kJ/100 g - 1 op. 400 g

100% 145,38
Œ¯ (1)
R
3,20

Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
W: Do postêpowania dietetycznego w potwierdzonej fenyloketonurii u niemowl¹t od
urodzenia do ukoñczenia 1. roku ¿ycia oraz u dzieci w wieku do 3 lat jako uzupe³nienie diety.
Nutricia

XP Maxamum: prosz. do przyg. zaw. od¿ywczej [smak Œ¯ 100% 912,84
pomarañczowy] 1260 kJ/100 g - 30 sasz. 50 g (1500 g)
R(1)
3,20
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii (1) Fenyloketonuria
W: Do postêpowania dietetycznego w fenyloketonurii u dzieci w wieku powy¿ej 8 lat
i doros³ych, w tym kobiet ciê¿arnych.
Nutricia

LEKsykon - Receptariusz

Xtand

100% 13961,81
B(1)
bezp³.
100% 13961,81
Rx
tXtandi: tabl. powl. 40 mg - 112 szt. u
B(1)
bezp³.
Enzalutamide (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka gruczo³u
krokowego
W: Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu opornego na kastracjê raka gruczo³u krokowego z przerzutami u doros³ych mê¿czyzn, u których nie wystêpuj¹ objawy
lub wystêpuj¹ ³agodne objawy po niepowodzeniu leczenia deprywacj¹ androgenów,
i u których chemioterapia nie jest jeszcze klinicznie wskazana; leczeniu opornego
na kastracjê raka gruczo³u krokowego z przerzutami u doros³ych mê¿czyzn, u których podczas lub po zakoñczeniu leczenia docetakselem nast¹pi³a progresja choroby.
Astellas Pharma

tXtandi: kaps. miêkkie 40 mg - 112 szt. u

Rx

100%

38,11

S(2)
bezp³.
100% 24,59
Yasnal® Q-Tab: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg
(1)
Rx 30% 11,85
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 38,11
®
Yasnal Q-Tab: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg
Rx 30%(1) 12,63
- 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Donepezil hydrochloride (1) Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Lewy’ego; otêpienie w przebiegu choroby Parkinsona (2) Pacjenci 75+
W: Preparat jest wskazany w leczeniu ³agodnej i œrednio ciê¿kiej postaci otêpienia w
tXydalba: inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.] Rx 100% 3749,00 chorobie Alzheimera.
Krka

500 mg - 1 fiol. u
Dalbavancin

Xylodex 0,05% regeneracja: spray do nosa
(0,05 mg+ 5,0 mg)/dawkê - 1 but. 10 ml
Xylodex 0,1% regeneracja: spray do nosa
(0,1 mg+ 5,0 mg)/dawkê - 1 but. 10 ml
Xylometazoline hydrochloride + Dexpanthenol

Xylodont: inj. [roztw.] (20 mg+ 10 µg)/ml
- 50 wk³. 1,8 ml u
Xylodont: inj. [roztw.] (20 mg+ 12,5 µg)/ml
- 50 wk³. 1,8 ml u
Xylodont: inj. [roztw.] (20 mg+ 20 µg)/ml
- 50 wk³. 1,8 ml u

ANGELINI

Xylogel 0,1%: ¿el do nosa 1 mg/ml - 1 but. 10 g (z
pompk¹ dozuj¹c¹)
Xylogel dla dzieci: ¿el do nosa 0,5 mg/ml
- 1 but. 10 g (z pompk¹ dozuj¹c¹)

17,66 Bromfenac

Molteni Stomat

16,11

OTC 100%

19,15

Polfa Warszawa

WMo 100%

11,98

Polfa Warszawa

Xylometazoline hydrochloride

5,30
5,30
Valeant

OTC 100%

9,48

OTC 100%

8,00

Xylometazoline hydrochloride

Polfa Warszawa

Rx 100%
Rx 100%

Levofloxacin

34,00
34,00

+pharma Polska

100% 24,46
30%(1) 12,46
Rx 100%
Xyzal®: tabl. powl. 5 mg - 7 szt. u
9,31
Rx 100% 31,87
Xyzal®: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u
Levocetirizine dihydrochloride (1) W: Tabl. powl. Objawowe leczenie alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego alergicznego zapalenia
b³ony œluzowej nosa) i pokrzywki u doros³ych i dzieci w wieku od 6 lat. Roztw. doust. Roztw. doust. jest wskazany w objawowym leczeniu alergicznego zapalenia
b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego alergicznego zapalenia b³ony œluzowej
nosa) i pokrzywki u doros³ych i dzieci w wieku od 2 lat. WP: Atopowe zapalenie
skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u
VEDIM
pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia

Xyzal®: roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 200 ml u

Rx

100% 21,57
30%(1)
9,57
Levocetirizine dihydrochloride (1) W: Roztwór doustny jest wskazany w objawowym leczeniu alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego
alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa) i pokrzywki u doros³ych i dzieci w wieku od 2 lat. WP: Atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia

Xyzal® - (IR): roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 op. 200 ml u Rx

Inpharm

Rx 100%

X

Tiotropium + Olodaterol

Boehringer Ingelheim

Yarisen: tabl. powl. 35 mg - 4 szt.

Rx 100%

Risedronate sodium

Yasminelle®: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 21 szt.

Valentis

Rx 100%

42,00

100%
Rx 30%(1)
S(2)

24,59
11,85
bezp³. Zafrilla: tabl. 2 mg - 28 szt.

Ethinylestradiol + Drospirenone

Yasnal®: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u

Bayer

Rx-z

Rx-z

Rx-z

100% 60,35
C(1)
bezp³.
R(2)
6,31
S(3)
bezp³.
100% 114,47
Zafiron®: prosz. do inhal. [kaps. twarde] 12 µg/dawkê Rx C(1) bezp³.
- 120 szt.
R(2)
6,40
S(3)
bezp³.
Formoterol (1) Kobiety w ci¹¿y (2) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (3) Pacjenci 75+
W: Zapobieganie i leczenie zwê¿enia oskrzeli u pacjentów z astm¹ oskrzelow¹, jako
uzupe³nienie terapii kortykosteroidami podawanymi wziewnie. Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywo³anemu przez alergeny wziewne, zimne powietrze lub wysi³ek fizyczny. Zapobieganie i leczenie zwê¿enia oskrzeli u pacjentów z odwracaln¹ lub
nieodwracaln¹ przewlek³¹ obturacyjn¹ chorob¹ p³uc (POChP), w tym z przewlek³ym
zapaleniem oskrzeli i rozedm¹ p³uc. Wykazano, ¿e preparat poprawia jakoœæ ¿ycia u
pacjentów z POChP.
Adamed

42,00
Bayer

27,99
Delfarma

Zahron Combi: kaps. twarde 20/5 mg - 28 szt. u
Zahron Combi: kaps. twarde 20/10 mg - 28 szt. u

Dienogest (1) Endometrioza
W: Leczenie endometriozy.

Rx

Rx

100%
R(1)

36,27
3,20

Gedeon Richter

Rx 30%(1)

Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%

Rosuvastatin + Amlodipine

18,56
18,56
23,75
23,75
Adamed

100%
8,21
50%(1)
5,05
100% 15,97
®
Rx
Zalanzo : kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 28 szt.
50%(1)
9,64
Lansoprazole (1) W: Lek jest stosowany w stanach chorobowych, w których konieczne jest ograniczenie wydzielania kwasu ¿o³¹dkowego, takich jak: choroba
wrzodowa dwunastnicy; choroba wrzodowa ¿o³¹dka; leczenie zaka¿enia H. pylori
(terapia skojarzona z antybiotykami); refluksowe zapalenie prze³yku - leczenie i zapobieganie; leczenie ³agodnych owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy towarzysz¹cych
leczeniu niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) u pacjentów wymagaj¹cych sta³ego leczenia NLPZ; zapobieganie owrzodzeniom ¿o³¹dka I dwunastnicy
towarzysz¹cych leczeniu NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka, wymagaj¹cych sta³ego
leczenia; objawowa choroba refluksowa prze³yku; zespó³ Zollingera-Ellisona. WP:
Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.
Exeltis Poland Sp. z o.o.

Zalanzo®: kaps. dojelitowe, twarde 15 mg - 28 szt.

100% 1861,81
B(1)
bezp³.
100% 7180,82
Rx-z
tYondelis: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 1 mg - 1 fiol.
B(1)
bezp³.
Trabectedin (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich
W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z zaawansowanym miêsakiem tkanek miêkkich po niepowodzeniu leczenia antracyklinami i
ifosfamidem lub u pacjentów nie kwalifikuj¹cych siê do leczenia tymi lekami. Dane
dotycz¹ce skutecznoœci opieraj¹ siê g³ównie na wynikach uzyskanych u pacjentów z
t³uszczakomiêsakami i miêsakami g³adkokomórkowymi. Produkt leczniczy w skojarzeniu z pegylowan¹ liposomaln¹ doksorubicyn¹ (PLD) jest wskazany w leczeniu pa- Zalasta®: tabl. 5 mg - 70 szt. u
cjentów z wznow¹ raka jajnika wra¿liwego na zwi¹zki platyny.
Imed

tYondelis: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 0,25 mg
- 1 fiol.

Rx 100%

Ethinylestradiol + Drospirenone

Yasmin®: tabl. powl. 0,03 mg+ 3 mg - 21 szt.

18,00

Rx 100%

100% 147804
8,80
B(1)
bezp³.
Axicabtagene ciloleucel (1) Program lekowy: leczenie ch³oniaków z³oœliwych
W: Produkt jest wskazany w leczeniu nawrotowego lub opornego na leczenie ch³oniaka rozlanego z du¿ych komórek B (ang. DLBCL) i pierwotnego ch³oniaka œródpiersia z du¿ych komórek B (ang. PMBCL) u doros³ych pacjentów, którzy uprzednio
otrzymali co najmniej dwie linie leczenia systemowego.
Kite Pharma EU B.V.

tYescarta: inf. [dyspersja] 0,4–2 x 10^8 komórek
- 1 wor. 68 ml ±

100% 21,53
Xyzal® - (IR): roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 200 ml u Rx
30%(1)
9,53
Levocetirizine dihydrochloride (1) W: Roztwór doustny jest wskazany w objaw- Zafiron®: prosz. do inhal. [kaps. twarde] 12 µg/dawkê
owym leczeniu alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego - 60 szt.
alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa) i pokrzywki u doros³ych i dzieci w wieku od 2 lat.
Delfarma

Yanimo® Respimat®: roztw. do inhal.
2,5/2,5 µg/dawkê - 1 wk³. (30 dawek + inhal. Respimat)

4,18
1,28
S(2)
bezp³.
100%
8,29
Rx 30%(1) 2,49
Zahron: tabl. powl. 5 mg - 56 szt.
(2)
S
bezp³.
100%
8,29
Rx 30%(1) 2,49
Zahron: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 15,92
(1)
Rx 30%
Zahron: tabl. powl. 10 mg - 56 szt.
4,78
S(2)
bezp³.
100% 12,22
Rx 30%(1) 3,67
Zahron: tabl. powl. 15 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 23,13
Rx 30%(1) 6,94
Zahron: tabl. powl. 15 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 17,39
Rx 30%(1) 5,78
Zahron: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 29,91
Rx 30%(1) 8,97
Zahron: tabl. powl. 20 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 23,13
Rx 30%(1) 6,94
Zahron: tabl. powl. 30 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 43,94
Rx 30%(1) 13,18
Zahron: tabl. powl. 30 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 29,91
(1)
Rx 30%
Zahron: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
8,97
S(2)
bezp³.
100% 56,93
Rx 30%(1) 17,08
Zahron: tabl. powl. 40 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
Rosuvastatin (1) W: Pierwotna hipercholesterolemia (typu IIa) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) jako leczenie dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych
niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie
mc.) jest niewystarczaj¹ce. Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia jako
leczenie dodatkowe do diety i innych sposobów leczenia zmniejszaj¹cego stê¿enie
lipidów (np. afereza LDL), lub jeœli inne sposoby leczenia s¹ niew³aœciwe. Zapobieganie du¿ym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z wysokim ryzykiem
wyst¹pienia takiego zdarzenia po raz pierwszy, razem z dzia³aniami maj¹cymi na
celu redukcjê pozosta³ych czynników ryzyka. (2) Pacjenci 75+
Adamed

100% 14304,05
B(1)
bezp³.
100% 57216,19
tYervoy: inf. [konc. do przyg. roztw.] 5 mg/ml
Rx-z (1)
- 1 fiol. 40 ml u NOWOŒÆ
B
bezp³.
Ipilimumab (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipilimumabem, Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca, Program
lekowy: leczenie raka nerki
W: Czerniak. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub z przerzutami) u doros³ych i m³odzie¿y w
wieku 12 lat i powy¿ej. Produkt leczniczy w skojarzeniu z niwolumabem jest wskazany do leczenia zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub przerzutowego) u
doros³ych. W porównaniu do niwolumabu w monoterapii d³u¿szy czas prze¿ycia bez
progresji choroby (PFS) i prze¿ycia ca³kowitego (OS) dla niwolumabu w skojarzeniu
z ipilimumabem zosta³ stwierdzony tylko u pacjentów z ma³¹ ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza. Rak nerkowokomórkowy (RCC). Produkt leczniczy w skojarzeniu
z niwolumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, u doros³ych pacjentów z poœrednim lub niekorzystnym rokowaniem. Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP). Produkt leczniczy w skojarzeniu
z niwolumabem i 2 cyklami chemioterapii opartej na pochodnych platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii niedrobnokomórkowego raka p³uca z przerzutami u
doros³ych, u których w tkance nowotworowej nie wystêpuj¹ mutacje aktywuj¹ce w
genie EGFR lub translokacje w genie ALK. Z³oœliwy miêdzyb³oniak op³ucnej
(ang. malignant pleural mesothelioma, MPM). Produkt leczniczy w skojarzeniu z
niwolumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii nieoperacyjnego z³oœliwego
miêdzyb³oniaka op³ucnej, u doros³ych pacjentów. Rak jelita grubego w tym odbytnicy (ang. colorectal cancer, CRC) z zaburzeniami mechanizmów naprawy
nieprawid³owo sparowanych nukleotydów DNA (ang. mismatch repair deficient, dMMR) lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹ (ang. microsatellite instability high, MSI-H). Produkt leczniczy w skojarzeniu z niwolumabem jest
wskazany w leczeniu raka jelita grubego w tym odbytnicy u doros³ych pacjentów z
zaburzeniami mechanizmów naprawy nieprawid³owo sparowanych nukleotydów
DNA lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹, po wczeœniejszej chemioterapii Zahron Combi: kaps. twarde 10/5 mg - 28 szt. u
skojarzonej opartej na fluoropirymidynie.
Bristol Myers Squibb Zahron Combi: kaps. twarde 10/10 mg - 28 szt. u

Rx 100% 102,43 tYervoy: inf. [konc. do przyg. roztw.] 5 mg/ml
- 1 fiol. 10 ml u NOWOŒÆ

OTC 100%

32,60

Bausch Health

Polfa Warszawa Yellox - (IR): krople do oczu [roztw.] 0,9 mg/ml
- 1 but. 5 ml
Rx 100% 102,43 Bromfenac

Xylometazolin VP: krople do nosa 0,05% - 1 but. 10 ml Rx 100%
Xylometazolin VP: krople do nosa [roztw.] 0,1%
OTC 100%
- 1 but. 10 ml

Xyvelam: tabl. powl. 250 mg - 10 szt.
Xyvelam: tabl. powl. 500 mg - 7 szt.

u

Rx 100% 102,43

42,00
Bayer

OTC 100%

Prep. z³o¿.

Xylometazolin WZF 0,05%: krople do nosa [roztw.]
0,5 mg/ml - 1 op. 10 ml
Xylometazolin WZF 0,1%: krople do nosa [roztw.]
1 mg/ml - 1 but. 10 ml

Ethinylestradiol + Drospirenone

16,80 tYellox: krople do oczu [roztw.] 0,9 mg/ml - 1 but. 5 ml
Rx 100%

Xylometazoline hydrochloride

XyloGel Hydro: ¿el do nosa - 1 atomizer 10 ml

Rx 100%

Yaz®: tabl. powl. 0,02 mg+ 3 mg - 24 szt.+ 4 szt.

OTC 100%

Epinephrine + Lidocaine hydrochloride

100%

Rx 30%(1) 12,63 Zahron: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.

Yasnal®: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
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Rx

Rx

Zalasta®: tabl. 5 mg - 28 szt. u

Rx

Zalasta®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 28 szt. u

Rx

Zalasta®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 70 szt. u

Rx

Zalasta®: tabl. 10 mg - 70 szt. u

Rx

Zalasta®: tabl. 10 mg - 28 szt. u

Rx

Zalasta®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 28 szt. u

Rx

Zalasta®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 70 szt. u

Rx

Zalasta®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 28 szt. u

Rx

Zalasta®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 70 szt. u

Rx

100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(2)
100%
R(2)

114,55
3,73
47,02
3,20
47,02
3,20
114,55
3,73
219,75
7,47
89,67
3,20
89,67
3,20
219,75
7,47
130,46
4,48
323,38
11,20
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LEKsykon - Receptariusz

Zalas

100% 171,12
R(2)
5,97 Zanacodar Combi: tabl. 40/12,5 mg - 28 szt.
100% 427,01
®
Zalasta : tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg - 70 szt. u Rx (2)
R
14,93
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Zanacodar Combi: tabl. 40/12,5 mg - 56 szt.
Huntingtona (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w
d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono dobra odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest wskazana w Zanacodar Combi: tabl. 80/25 mg - 28 szt.
leczeniu umiarkowanych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u których w terapii
epizodów manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanzapina jest
wskazana w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.
Krka

Zalasta®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg - 28 szt. u

Rx

100% 34,02
R(1)
3,20
100%
80,28
Rx (1)
Zalasta® - (IR): tabl. powl. 10 mg - 28 szt. u
R
3,20
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
W: Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w
d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono dobra odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest wskazana w
leczeniu umiarkowanych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u których w terapii
epizodów manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanzapina jest
wskazana w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. Delfarma

Zalasta® - (IR): tabl. powl. 5 mg - 28 szt. u

Rx

15,32
9,01
S(2)
bezp³.
100% 22,94
Rx 30%(1) 10,33
S(2)
bezp³.
100% 29,77
Rx 30%(1) 17,16
S(2)
bezp³.
100% 29,77
(1)
Rx 30% 17,16
Zanacodar Combi: tabl. 80/12,5 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 44,01
Rx 30%(1) 18,78
Zanacodar Combi: tabl. 80/25 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 44,01
Rx 30%(1) 18,78
Zanacodar Combi: tabl. 80/12,5 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
Telmisartan + Hydrochlorothiazide (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego. Dawka 40 mg/12,5 mg. Z³o¿ony produkt leczniczy (zawieraj¹cy 40
mg telmisartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu) jest wskazany do stosowania u osób
doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest kontrolowane w sposób wystarczaj¹cy po zastosowaniu samego telmisartanu. Dawka 80 mg/12,5 mg. Produkt leczniczy (zawieraj¹cy 80 mg telmisartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu) jest wskazany
do stosowania u osób doros³ych, u których ciœnienie têtnicze nie jest kontrolowane w
sposób wystarczaj¹cy po zastosowaniu samego telmisartanu. Dawka 80 mg/25 mg.
Z³o¿ony produkt leczniczy (zawieraj¹cy 80 mg telmisartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu) jest wskazany do stosowania u osób doros³ych, u których ciœnienie têtnicze
nie jest kontrolowane w sposób wystarczaj¹cy po zastosowaniu produktu, zawieraj¹cego telmisartan w dawce 80 mg i hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg lub u osób
doros³ych, którzy wczeœniej byli ustabilizowani za pomoc¹ telmisartanu i hydrochloPharmaSwiss
rotiazydu podawanych osobno. (2) Pacjenci 75+

100% 34,06
R(1)
3,20
100% 63,72
®
Rx (1)
Zalasta - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. u
R
3,20
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
W: Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w
d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono dobra odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest wskazana w
leczeniu umiarkowanych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u których w terapii
epizodów manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanzapina jest Zaranta: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
wskazana w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. Inpharm

Zalasta® - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt. u

Zaldiar®:
Zaldiar®:
Zaldiar®:
Zaldiar®:
Zaldiar®:

tabl. powl. 37,5/325 mg - 10 szt. u
tabl. powl. 37,5/325 mg - 20 szt. u
tabl. powl. 37,5/325 mg - 30 szt. u
tabl. powl. 37,5/325 mg - 50 szt. u
tabl. powl. 37,5/325 mg - 90 szt. u

Tramadol hydrochloride + Paracetamol

Zaldiar® Effervescent:
- 20 szt. u
Zaldiar® Effervescent:
- 20 szt. u
Zaldiar® Effervescent:
- 30 szt. u
Zaldiar® Effervescent:
- 50 szt. u

Rx

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

100%
100%
100%
100%
100%

9,85
18,89
26,71
37,15
40,08

STADA Poland Sp. z o.o.

tabl. mus. 37,5/325 mg

Rx 100%

X

tabl. mus. 37,5/325 mg

Rx 100%

18,89

tabl. mus. 37,5/325 mg

Rx 100%

26,71

Rx 100%

37,15

tabl. mus. 37,5/325 mg

Tramadol hydrochloride + Paracetamol

STADA Poland Sp. z o.o.

100% 1098,68
B(1)
bezp³.
100% 2197,36
tZaltrap: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z (1)
- 1 fiol. 8 ml
B
bezp³.
Aflibercept (1) Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
W: Preparat jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z irynotekanem/5-FU/kwasem folinowym (schemat chemioterapii FOLFIRI) u doros³ych pacjentów z rakiem
jelita grubego i odbytnicy z przerzutami (ang. MCRC), w przypadku opornoœci lub
progresji choroby po uprzednim zastosowaniu schematu zawieraj¹cego oksaliplatynê.
sanofi-aventis groupe

tZaltrap: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
- 1 fiol. 4 ml

Rx-z

100% 18,90
50%(1) 10,80
100% 25,87
Rx
Zamur 250: tabl. powl. 250 mg - 14 szt. u
50%(1) 14,52
100% 35,98
Rx
Zamur 500: tabl. powl. 500 mg - 10 szt. u
50%(1) 19,77
100% 49,38
Rx
Zamur 500: tabl. powl. 500 mg - 14 szt. u
50%(1) 26,68
Cefuroxime axetil (1) W: Lek jest wskazany w leczeniu wymienionych poni¿ej
zaka¿eñ u doros³ych i dzieci w wieku od 3 m-cy. Ostre paciorkowcowe zapalenie
gard³a i migda³ków. Bakteryjne zapalenie zatok przynosowych. Ostre zapalenie
ucha œrodkowego. Zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli. Zapalenie pêcherza moczowego. Odmiedniczkowe zapalenie nerek. Niepowik³ane zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich. Leczenie wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy). Nale¿y
wzi¹æ pod uwagê oficjalne zalecenia dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeTeva B.V.
ciwbakteryjnych.

Zamur 250: tabl. powl. 250 mg - 10 szt. u

Rx

100%

11,47
5,16
bezp³.
100% 22,06
Rx 30%(1) 9,45
Zanacodar: tabl. 80 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Telmisartan (1) W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego u doros³ych.
Zmniejszenie czêstoœci zachorowañ z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów, u których wystêpuje: jawna mia¿d¿ycowa choroba sercowo-naczyniowa
(stwierdzona w wywiadzie choroba wieñcowa, udar mózgu lub choroba têtnic obwodowych); albo cukrzyca typu 2 z udokumentowanymi uszkodzeniami narz¹dowymi.
(2) Pacjenci 75+
PharmaSwiss

Zanacodar: tabl. 40 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)
S(2)

100%

Rx 30%(1)

Rx 100%
Rx 100%

14,20
Zaranta: tabl. powl. 5 mg - 56 szt.
20,89
100%
8,72
Rx 30%(1) 2,92
Zaranta: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 23,08
(1)
Rx 30%
Zaranta: tabl. powl. 15 mg - 56 szt.
6,92
S(2)
bezp³.
100% 35,62
Rx 30%(1) 10,69
Zaranta: tabl. powl. 15 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
100% 16,71
(1)
Rx 30%
Zaranta: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
5,10
S(2)
bezp³.
100% 43,84
Rx 30%(1) 13,15
Zaranta: tabl. powl. 30 mg - 56 szt.
S(2)
bezp³.
100% 67,84
(1)
Rx 30% 20,35
Zaranta: tabl. powl. 30 mg - 90 szt.
S(2)
bezp³.
100% 29,91
Rx 30%(1) 8,97
Zaranta: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Rosuvastatin (1) W: Pierwotna hipercholesterolemia u doros³ych, m³odzie¿y i
dzieci w wieku 6 lat i starszych (typu IIa, w tym heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) jako leczenie dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest niewystarczaj¹ce. Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia jako leczenie dodatkowe do diety i innych sposobów leczenia zmniejszaj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL) lub jeœli inne sposoby leczenia s¹ niew³aœciwe. Zapobieganie du¿ym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z wysokim ryzykiem wyst¹pienia takiego zdarzenia po raz 1-szy, jako dodatek do dzia³añ maj¹cych na celu redukcjê pozosta³ych czynników ryzyka. (2) Pacjenci 75+
Gedeon Richter

em HIV w celu zmniejszenia ryzyka zaka¿eñ bakteryjnych, gdy nie mo¿na zastosowaæ innych metod leczenia neutropenii. WP: Gor¹czka neutropeniczna (zaka¿enie
w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; anemia
aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL;
Sandoz GmbH
neutropenia nabyta - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL

Zassida: inj. [prosz. do przyg. zaw.] 25 mg/ml
- 1 fiol. 100 mg u

Rx-z

100% 442,26
B(1)
bezp³.

Azacitidine (1) Chemioterapia ICD-10: C.69.a.; 69.b.
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów, którzy nie
kwalifikuj¹ siê do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych (ang.
HSCT), z: zespo³ami mielodysplastycznymi (ang. MDS) o poœrednim-2 i wysokim
ryzyku, zgodnie z Miêdzynarodowym Punktowym Systemem Rokowniczym (ang.
IPSS); przewlek³¹ bia³aczk¹ mielomonocytow¹ (ang. CMML) z 10-29% blastów w
szpiku, bez choroby mieloproliferacyjnej; ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) z
20-30% blastów i wieloliniow¹ dysplazj¹, zgodnie z klasyfikacj¹ Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO); AML z >30% blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacj¹ WHO.
Zentiva

100%
Rx R(1)
S(2)

Zasterid®: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.

26,62
5,37
bezp³.

Finasteride (1) Przerost gruczo³u krokowego (2) Pacjenci 75+
W: Lek jest wskazany w leczeniu ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego, w celu:
z³agodzenia objawów, zmniejszenia ryzyka wyst¹pienia ostrego zatrzymania moczu, zmniejszenia ryzyka koniecznoœci przeprowadzenia leczenia operacyjnego, w
tym przezcewkowej resekcji gruczo³u krokowego (TURP) i prostatektomii. Lek powoduje zmniejszenie powiêkszonego gruczo³u krokowego, usprawnia przep³yw moczu oraz zmniejsza objawy zwi¹zane z rozrostem gruczo³u krokowego. Produkt
leczniczy nale¿y stosowaæ u mê¿czyzn z powiêkszonym gruczo³em krokowym.
Gedeon Richter

Zavedos®: inj. [liof. do przyg. roztw.] 5 mg - 1 fiol. 5 ml Lz 100%
Zavedos®: inj. [liof. do przyg. roztw.] 10 mg - 1 fiol. 10 ml Lz 100%
Idarubicin hydrochloride

Zavedos®:

inj. [roztw.] 1 mg/ml - 1 fiol. 5 ml

Zavedos®:

inj. [roztw.] 1 mg/ml - 1 fiol. 10 ml

X
X
Pfizer

100% 370,51
Lz (1)
B
bezp³.
100% 691,37
Lz (1)
B
bezp³.

Idarubicin hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.30.
W: Idarubicyny chlorowodorek jest produktem antymitotycznym i cytotoksycznym,
powszechnie stosowanym w chemioterapii w po³¹czeniu z innymi substancjami cytotoksycznymi. Idarubicyna chlorowodorku jest wskazana w leczeniu ni¿ej wymienionych nowotworów. Doroœli. Ostra bia³aczka nielimfoblastyczna [ANLL, okreœlana
równie¿ jako ostra bia³aczka szpikowa (AML)] - w celu indukcji remisji, zarówno jako
produkt leczniczy pierwszego rzutu, jak i u pacjentów z nawrotami choroby lub nieodpowiadaj¹cych na terapiê. Ostra bia³aczka limfoblastyczna (ALL) - jako produkt
leczniczy drugiego rzutu. Dzieci. Ostra bia³aczka szpikowa (AML) - w po³¹czeniu z
cytarabin¹ jako produkt leczniczy pierwszego rzutu w celu indukcji remisji. Ostra
bia³aczka limfoblastyczna (ALL) - jako produkt leczniczy drugiego rzutu.
Pfizer

Rx 100% 279,42

Zeffix®: roztw. doust. 5 mg/ml - 1 but. 240 ml

100% 112,88
B(1)
bezp³.
Lamivudine (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B
W: Leczenie doros³ych pacjentów z wyrównanym, przewlek³ym zapaleniem w¹troby
typu B. Zapalenie w¹troby typu B powinno byæ udokumentowane dowodami replikacji wirusa i obrazem histologicznym aktywnego zapalenia w¹troby i/lub zw³óknienia.
Preparat jest wskazany równie¿ u doros³ych pacjentów z niewyrównanym zapaleniem w¹troby typu B.
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Rx

Zeffix®: tabl. powl. 100 mg - 28 szt.

100% 22175,61
B(1)
bezp³.
100% 33263,42
Rx-z (1)
tZejula: kaps. twarde 100 mg - 84 szt.
B
bezp³.
Niraparib (1) Program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
W: Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania: w monoterapii podtrzymuj¹cej u doros³ych pacjentek z zaawansowanym (w stopniu III lub IV wed³ug klasyfikacji FIGO), niskozró¿nicowanym rakiem jajnika (ang. high grade), jajowodu lub
pierwotnym rakiem otrzewnej, u których uzyskano czêœciow¹ lub pe³n¹ odpowiedŸ
po ukoñczeniu chemioterapii pierwszego rzutu opartej na pochodnych platyny; w
monoterapii podtrzymuj¹cej u doros³ych pacjentek z platynowra¿liwym, nawrotowym, niskozró¿nicowanym surowiczym rakiem jajnika (ang. high grade), jajowodu
lub pierwotnym rakiem otrzewnej, u których uzyskano czêœciow¹ lub pe³n¹ odpowiedŸ na chemioterapiê pochodnymi platyny.
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

tZejula: kaps. twarde 100 mg - 56 szt.

Rx-z

100% 5324,98
B(1)
bezp³.
100% 85,39 Vemurafenib (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych
Zarzio: inf./inj. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml
Rx-z (1)
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
B
bezp³. ipilimumabem
W: Wemurafenib jest wskazany w monoterapii doros³ych chorych na nieresekcyjne100% 230,42 go lub z przerzutami czerniaka, wykazuj¹cego mutacjê BRAF V600.
Roche
Zarzio: inf./inj. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml
(2)
Rx-z R
9,26
Rx 100% 26,00
- 5 amp.-strzyk. 0,5 ml
Zelefion: tabl. powl. 250 mg - 14 szt.
(1)
B
bezp³.
100% 48,88
100% 121,30
Zarzio: inf./inj. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml
Rx 50%(1) 26,33
Zelefion: tabl. powl. 250 mg - 28 szt.
Rx-z (1)
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
B
bezp³.
S(2)
bezp³.
100% 368,73 Terbinafine (1) W: Grzybicze zaka¿enia skóry, takie jak: grzybica tu³owia, grzybiZarzio: inf./inj. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml
Rx-z R(2)
3,20 ca pachwin, grzybica stóp, grzybica skóry ow³osionej g³owy, grzybica paznokci wy- 5 amp.-strzyk. 0,5 ml
B(1)
bezp³. wo³ana przez dermatofity. W przypadku grzybicy tu³owia, pachwin, stóp leczenie doustne terbinafin¹ zale¿y od umiejscowienia, ciê¿koœci i rozleg³oœci zaka¿enia. W
Filgrastim (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.06. (2) W: Skrócenie czasu trwania przeciwieñstwie do produktów terbinafiny do stosowania miejscowego na skórê, taneutropenii i zmniejszenie czêstoœci wystêpowania gor¹czki neutropenicznej u pac- bletki doustne nie s¹ skuteczne w leczeniu ³upie¿u pstrego i zaka¿eñ dro¿d¿akojentów otrzymuj¹cych chemioterapiê lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzon- wych. (2) Pacjenci 75+
Bausch Health
ego nowotworu z³oœliwego (z wyj¹tkiem przewlek³ej bia³aczki szpikowej i zespo³ów
100% 14,98
mielodysplastycznych) oraz skrócenie czasu trwania neutropenii u pacjentów podRx
danych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których wyst- Zenaro: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
30%(1)
7,13
êpuje zwiêkszone ryzyko przed³u¿onej ciê¿kiej neutropenii. Bezpieczeñstwo i skutecznoœæ stosowania filgrastymu s¹ podobne u doros³ych i dzieci otrzymuj¹cych Levocetirizine dihydrochloride (1) W: Objawowe leczenie alergicznego zapalenia
b³ony
œluzowej
nosa
(w
tym
przewlek³ego
alergicznego
zapalenia
b³ony
œluzochemioterapiê lekami cytotoksycznymi. Mobilizacja komórek progenitorowych krwi
obwodowej (ang. PBPC). U dzieci i doros³ych z ciê¿k¹ wrodzon¹, cykliczn¹ lub idio- wej nosa) i pokrzywki u doros³ych i dzieci w wieku od 6 lat. WP: Atopowe zapalepatyczn¹ neutropeni¹ z bezwzglêdn¹ liczb¹ neutrofilów (ANC) £0,5x109/l oraz nie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anaficiê¿kimi lub nawracaj¹cymi zaka¿eniami w wywiadzie, d³ugotrwa³e podawanie fil- laktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego
Zentiva
grastymu jest wskazane w celu zwiêkszenia liczby neutrofilów oraz zmniejszenia - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia
czêstoœci i czasu trwania objawów zwi¹zanych z zaka¿eniem. Leczenie przewlek³ej
9
neutropenii (ANC £1,0x10 /l) u pacjentów z zaawansowanym zaka¿eniem wirus-

tZelboraf: tabl. powl. 240 mg - 56 szt. u

Rx-z

LEKsykon - Receptariusz

Zenmem: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 28 szt. u Rx 100%
Zenmem: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg - 28 szt. u Rx 100%
Zenmem: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg - 56 szt. u Rx 100%

100% 112,78
22,10
Rx-z (1)
Zerlinda: inf. [roztw.] 4 mg/100 ml - 1 wor. 100 ml
R
33,45
8,65
48,84 Zoledronic acid (1) W: Zapobieganie powik³aniom kostnym (z³amania patologiczMemantine hydrochloride
Zentiva ne, z³amania kompresyjne krêgów, napromienianie lub operacje koœci, lub hiperkalcemia wywo³ana chorob¹ nowotworow¹) u doros³ych pacjentów z zaawansowanym
100%
6,05 procesem nowotworowym z zajêciem koœci. Leczenie hiperkalcemii wywo³anej chorob¹ nowotworow¹ (ang. TIH) u doros³ych pacjentów.
Actavis Group PTC ehf.
Zenofor SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 30 szt. Rx R(1)
5,57
100% 850,50
S(2)
bezp³. tZessly: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 100 mg
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 12,04 - 1 fiol.
Zenofor SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 60 szt. Rx R(1)
7,88 Infliximab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
S(2)
bezp³. (chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
100%
9,09 lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
Zenofor SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg - 30 szt. Rx R(1)
6,77 leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalS(2)
bezp³. enia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
100% 17,81 zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).Produkt leczniczy w skojarzeniu z meZenofor SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg - 60 szt. Rx R(1)
9,97 totreksatem jest wskazany w ograniczaniu objawów podmiotowych i przedmiotowy(2)
ch
oraz poprawy sprawnoœci fizycznej u: doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹
S
bezp³.
choroby niedostatecznie reaguj¹cych na leczenie przeciwreumatycznymi lekami
100% 12,04 modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs), w tym metotreksatem; doros³ych
Zenofor SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg - 30 szt. Rx R(1)
7,88 pacjentów z ciê¿k¹, czynn¹ i postêpuj¹c¹ postaci¹ choroby, którzy wczeœniej nie byli leczeni metotreksatem lub innymi lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby
S(2)
bezp³. (DMARDs). W tych grupach pacjentów, badania radiologiczne wykazywa³y zmniej100% 23,39 szenie postêpu uszkodzenia stawów. Choroba Crohna u doros³ych. Produkt leczniZenofor SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg - 60 szt. Rx R(1) 11,87 czy jest wskazany w: leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na pe³ny i w³aœciwy scheS(2)
bezp³. mat leczenia kortykosteroidami i/lub œrodkami immunosupresyjnymi lub leczenie byMetformin hydrochloride (1) Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przy- ³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia; leczenie czynnej
postaci choroby Crohna z przetokami u doros³ych pacjentów, którzy nie reagowali
padkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹, gdy na prawid³owo prowadzone standardowe leczenie (w tym antybiotyki, drena¿ i leza pomoc¹ diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ odpowiedniej kontroli gli- czenie immunosupresyjne). Choroba Crohna u dzieci. Produkt leczniczy jest wskakemii. Lek mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi zany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Crohna u dzieci i m³odzie¿y 6-17
lekami przeciwcukrzycowymi lub z insulin¹.
Zentiva lat, które nie zareagowa³y na konwencjonalne leczenie, w tym leczenie kortykosteroidami, leczenie immunomodulacyjne i podstawowe leczenie dietetyczne, lub u
Rx 100% 12,00 których wystêpowa³a nietolerancja czy te¿ przeciwwskazania do takich sposobów
Zentel - (IR): tabl. do rozgr. i ¿ucia 400 mg - 1 szt.
Albendazole
Pharmapoint leczenia. Infliksymab badano wy³¹cznie w skojarzeniu ze standardowym leczeniem
immunosupresyjnym. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest
Rx 100% 23,30 wskazany w leczeniu umiarkowanej lub ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zaZentel®: tabl. do rozgr. i ¿ucia 400 mg - 1 szt.
Rx 100% 13,42 palenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy niedostatecznie reaguj¹ na leZentel®: zaw. doust. 100 mg/5 ml - 1 but. 20 ml
Albendazole
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited czenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-merkaptopuryn¹ (6-MP)
lub azatiopryn¹ (AZA), lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania
100% 45246,60 do takiego leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y. ProRx-z (1)
tZepatier: tabl. powl. 50 mg+ 100 mg - 28 szt.
dukt
leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zaB
bezp³.
palenia jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y 6-17 lat, którzy niedostatecznie reaguj¹
Elbasvir + Grazoprevir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu C na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-MP lub AZA, lub leterapi¹ bezinterferonow¹
czenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. ZeW: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu przewlek³ego wiruso- sztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt leczniczy jest wskazany w
wego zapalenia w¹troby typu C (przewlek³ego WZW C) u doros³ych. Swoista genot- leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u
ypowo aktywnoœæ wirusa zapalenia w¹troby typu C (ang. HCV, hepatitis C virus). doros³ych pacjentów, którzy niewystarczaj¹co zareagowali na konwencjonalne leMerck Sharp & Dohme
czenie. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest wskazany w leczen100% 1467,10 iu aktywnej i postêpuj¹cej postaci ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych,
Rx-z (1)
Zeposia: kaps. twarde 0,23 mg+ 0,46 mg - 7 szt.
kiedy odpowiedŸ na poprzednie leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikuB
bezp³. j¹cymi przebieg choroby (DMARDs) by³a niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy nale100% 5868,41 ¿y podawaæ: w skojarzeniu z metotreksatem; lub sam u pacjentów, u których
Rx-z (1)
Zeposia: kaps. twarde 0,92 mg - 28 szt.
leczenie metotreksatem by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego
B
bezp³. leczenia. W badaniach radiologicznych, u pacjentów z wielostawow¹ symetryczn¹
Ozanimod (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
postaci¹ ³uszczycowego zapalenia stawów wykazano, ¿e leczenie infliksymabem
W: Stwardnienie rozsiane. Produkt jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z poprawia aktywnoœæ fizyczn¹ oraz zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzeñ stawów
rzutowo-remisyjn¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego (ang. RRMS) w okresie aktyw- obwodowych. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanoœci choroby, co okreœlono na podstawie cech klinicznych lub stwierdzono w bada- nej do ciê¿kiej ³uszczycy plackowatej u doros³ych pacjentów, którzy przestali reagoniach obrazowych. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt jest wskazany w waæ na leczenie, maj¹ przeciwwskazania,lub nie toleruj¹ innych schematów
leczeniu doros³ych pacjentów z czynnym wrzodziej¹cym zapaleniem jelita grubego leczenia ogólnego w tym leczenia cyklosporyn¹, metotreksatem lub PUVA.
Sandoz GmbH
o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego, u których wyst¹pi³a niewystarczaj¹ca odpowiedŸ, utrata odpowiedzi lub nietolerancja leczenia konwencjonalnego lub biologRx
100%
Zetamax:
granulat
o
przed³.
uwalnianiu
2
g
1
but.
2
g
X
icznego.
Bristol Myers Squibb
Azithromycin
Pfizer
tZerbaxa: inf./inj. [prosz. do przyg. roztw.] 1 g+ 0,5 g Rx 100%
X
100% 13,44

- 10 fiol. u

Tazobactam + Ceftolozane
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Zenme

Merck Sharp & Dohme

tZercepac: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 150 mg Rx-z 100% 1020,60
- 1 fiol. u
B(1)
bezp³.
Trastuzumab (1) Program lekowy: leczenie raka piersi, Program lekowy: leczenie
zaawansowanego raka ¿o³¹dka
W: Rak piersi. Rak piersi z przerzutami. Lek jest wskazany w leczeniu doros³ych
pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami: w monoterapii do leczenia
tych pacjentów, którzy otrzymali dotychczas co najmniej dwa schematy chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami. Uprzednio stosowane schematy
chemioterapii musz¹ zawieraæ przynajmniej antracykliny i taksany, o ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia. U pacjentów z dodatnim wynikiem badania na
obecnoœæ receptorów hormonalnych, u których nie powiod³a siê hormonoterapia, o
ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia. W skojarzeniu z paklitakselem do
leczenia tych pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu
choroby nowotworowej z przerzutami i dla których antracykliny s¹niewskazane. W
skojarzeniu z docetakselem do leczenia tych pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami. W skojarzeniu z inhibitorem aromatazy do leczenia pacjentek po menopauzie, z dodatnim
wynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych, u których dosz³o do rozwoju choroby nowotworowej z przerzutami, nieleczonych wczeœniej trastuzumabem. Wczesne stadium raka piersi. Produkt jest wskazany do leczenia doros³ych
pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi we wczesnym stadium: po operacji, chemioterapii (neoadjuwantowej lub adjuwantowej) oraz radioterapii (je¿eli jest stosowana); po chemioterapii adjuwantowej z doksorubicyn¹ i cyklofosfamidem, w
skojarzeniu z paklitakselem lub docetakselem.-wskojarzeniu z chemioterapi¹ adjuwantow¹ z u¿yciem docetakselu i karboplatyny. W skojarzeniu z neoadjuwantow¹
chemioterapi¹ i nastêpnie w terapii adjuwantowej opartej o lek miejscowo zaawansowanym (w tym zapalnym) rakupiersi lub w przypadku guza> 2 cm œrednicy. Lek powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z przerzutowym lub wczesnym rakiem
piersi, u których stwierdzono, za pomoc¹ odpowiednio walidowanych testów, w komórkach guza, albo nadekspresjê receptora HER2 albo amplifikacjê genu HER2.
Rak ¿o³¹dka z przerzutami. Lek w skojarzeniu z kapecytabin¹ lub 5-FU i cis-platyn¹j
est wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim gruczolakorakiem
¿o³¹dka z przerzutami lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego, których nie poddawano wczeœniej terapii przeciwnowotworowej z powodu choroby rozsianej. Lek powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z rakiem ¿o³¹dka z przerzutami, u
których stwierdzono w komórkach guza nadekspresjê HER2,okreœlan¹ jako IHC2+ i
potwierdzon¹ wynikami SISH lub FISH lub przez wynik IHC3+.W diagnostyce guza
powinny byæ zastosowane odpowiednie izwalidowanemetody oceny.
Accord Healthcare

Zetuvit Plus: opatrunek z superabsorbentem 10x10 cm WM 30%(1)
- 1 szt.
(2)

4,63
B
0,85
100% 25,41
Zetuvit Plus: opatrunek z superabsorbentem 10x20 cm WM 30%(1) 7,78
- 1 szt.
B(2)
0,23
100% 92,22
Zetuvit Plus: opatrunek z superabsorbentem 20x40 cm WM 30%(1) 27,67
- 1 szt.
B(2)
bezp³.
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Paul Hartmann
100%

25,40
7,77
B
0,22
100% 20,16
Zetuvit Plus Silicone: opatrunek z superabsorbentem WM 30%(1) 6,39
i silikonow¹ warstw¹ kontaktow¹ 12,5x12,5 cm - 1 szt.
B(2)
0,49
100% 59,32
Zetuvit Plus Silicone: opatrunek z superabsorbentem WM 30%(1) 17,80
i silikonow¹ warstw¹ kontaktow¹ 20x25 cm - 1 szt.
B(2)
bezp³.
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) EpiderPaul Hartmann
molysis bullosa

Zetuvit Plus Silicone: opatrunek z superabsorbentem WM 30%(1)
i silikonow¹ warstw¹ kontaktow¹ 10x20 cm - 1 szt.
(2)

Zetuvit Plus Silicone Border: opatrunek z
superabsorbentem i silikonow¹ warstw¹ kontaktow¹
[samoprzylepny] 12,5x12,5 cm - 1 szt.
Zetuvit Plus Silicone Border: opatrunek z
superabsorbentem i silikonow¹ warstw¹ kontaktow¹
[samoprzylepny] 17,5x17,5 cm - 1 szt.

100%
WM 30%(1)
B(2)
100%
WM 30%(1)
B(2)

Zetuvit Plus Silicone Border: opatrunek z
superabsorbentem i silikonow¹ warstw¹ kontaktow¹
[samoprzylepny] 20x25 cm - 1 szt.

100%

59,32

WM 30%(1) 17,80

B(2)
bezp³.
Emplastri microfibricum cellulosae (1) Przewlek³e owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa
Paul Hartmann
100%

19,67
7,73
bezp³.
100% 53,32
Rx 30%(1) 16,00
Zevesin: tabl. powl. 5 mg - 100 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 37,46
Rx 30%(1) 13,58
Zevesin: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 101,55
Rx 30%(1) 30,47
Zevesin: tabl. powl. 10 mg - 100 szt. u
S(2)
bezp³.
Solifenacin succinate (1) Zespó³ pêcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 75+
W: Leczenie objawowe nagl¹cego nietrzymania moczu i/lub czêstomoczu oraz parcia nagl¹cego, które mog¹ wystêpowaæ u pacjentów z zespo³em pêcherza nadreakZentiva
tywnego.

Zevesin: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u

Rx 30%(1)
S(2)

Ziagen®: tabl. powl. 300 mg - 60 szt.
Abacavir

Ziagen®: roztw. doust. 20 mg/ml - 1 but. 240 ml
Abacavir

Zibor: inj. [roztw.] 10000 j.m. aXa/0,4 ml
- 2 amp.-strzyk. 0,4ml
Zibor: inj. [roztw.] 10000 j.m. aXa/0,4 ml
- 10 amp.-strzyk. 0,4 ml
Zibor: inj. [roztw.] 10000 j.m. aXa/0,4 ml
- 100 amp.-strzyk. 0,4 ml
Bemiparin sodium

Rx-z 100% 1379,87
ViiV Healthcare

Rx-z 100%
Rx 100%

6,17

Rx 100%

11,03

Rx 100%

7,50

Frosst Iberica

Ziel. Apt. Bratek fix: zio³a do zaparzania 2 g - 30 toreb. OTC 100%
Viola tricolor herb

Ziel. Apt. Czystek fix: zio³a do zaparzania
- 20 sasz. 2 g

SD 100%
OTC 100%
OTC 100%
OTC 100%

Linden inflorescence
Melissa leaf
Mint extract

OTC 100%
OTC 100%

6,00
Polpharma

OTC 100%

Chamomile

6,40
Polpharma

Ziel. Apt. Senes fix: zio³a do zaparzania 1 g - 30 toreb. OTC 100%
Prep. z³o¿.

7,36
Polpharma

OTC 100%

Horsetail herb

5,76
Polpharma

OTC 100%

Salvia officinalis

6,96
Polpharma

OTC 100%

Euphrasiae herba

Zielnik Œwiata Je¿ówka purpurowa: zio³a do
zaparzania - 20 sasz.

7,12
Polpharma

Urtica dioica

Ziel. Apt. Œwietlik fix: zio³a do zaparzania
- 30 toreb. 2 g

6,16
Polpharma

Calendula extract

Ziel. Apt. Sza³wia fix: zio³a do zaparzania 1,2 g
- 30 toreb.

7,10
Polpharma

Ziel. Apt. Miêta Fix: zio³a do zaparzania 2 g - 30 toreb. OTC 100%

Ziel. Apt. Skrzyp Fix: zio³a do zaparzania 1,8 g
- 30 sasz.

9,51
Polpharma

Ziel. Apt. Melisa fix: zio³a do zaparzania 2 g - 30 sasz. OTC 100%

Ziel. Apt. Rumianek Fix: zio³a do zaparzania 1,5 g
- 30 sasz. 1,5 g

7,27
Polpharma

Ziel. Apt. Lipa fix: zio³a do zaparzania - 30 sasz. 1,5 g OTC 100%

Ziel. Apt. Pokrzywa fix: zio³a do zaparzania 1,5 g
- 30 sasz.

7,10
Polpharma

Hawthorn

Ziel. Apt. Nagietek fix: zio³a do zaparzania 1 g
- 30 sasz. 1 g

6,89
Polpharma

Millefolium extract

Ziel. Apt. Kwiat g³ogu fix: zio³a do zaparzania 2 g
- 30 toreb.

7,62
Polpharma

Foeniculum extract

Ziel. Apt. Krwawnik fix: zio³a do zaparzania 1,8 g
- 30 toreb.

7,03
Polpharma

Cistus

Ziel. Apt. Koper w³oski fix: zio³a do zaparzania
- 30 sasz. 2 g

X

ViiV Healthcare

13,48
Polpharma

SD 100%

7,89

Polpharma
20,16 Echinacea purple extract
6,39 Zielnik Œwiata Mi³orz¹b japoñski: zio³a do
SD 100%
9,06
0,49 zaparzania - 20 sasz.
Ginkgo biloba
Polpharma
37,56
11,27 Zielnik Œwiata Mniszek lekarski: zio³a do zaparzania SD 100%
7,77
- 20 sasz.
bezp³.
Dandelion extract
Polpharma
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LEKsykon - Receptariusz

Zieln

Zielnik Œwiata Ruszczyk kolczasty: zio³a do
zaparzania - 20 sasz.

SD 100%

Butcher’s broom

7,74
Polpharma

Zielnik Œwiata Yerba Mate: zio³a do zaparzania
- 20 sasz.

SD 100%

Yerba mate extract

10,02
Polpharma

tZiextenzo: inj. [roztw.] 6 mg/0,6 ml - 1 amp.-strzyk.

100% 1927,80
Rx-z (1)
B
bezp³.

Pegfilgrastim (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.10.
W: Skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenie czêstoœci wystêpowania gor¹czki neutropenicznej u doros³ych pacjentów leczonych chemioterapi¹ cytotoksyczn¹ z powodu z³oœliwej choroby nowotworowej (z wyj¹tkiem przewlek³ej bia³aczki
szpikowej i zespo³ów mielodysplastycznych).
Sandoz GmbH
100% 12,07
Rx (1)
Zilibra: tabl. powl. 50 mg - 14 szt. u
R
3,20
100% 82,91
Rx (1)
Zilibra: tabl. powl. 100 mg - 56 szt. u
R
3,20
100% 120,78
Rx (1)
Zilibra: tabl. powl. 150 mg - 56 szt. u
R
3,20
100% 158,21
Rx (1)
Zilibra: tabl. powl. 200 mg - 56 szt. u
R
3,98
Lacosamide (1) Terapia dodana u chorych powy¿ej 16 roku ¿ycia z padaczk¹
ogniskow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po zastosowaniu
co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poni¿ej 16
r¿. z padaczk¹ ogniskow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po
zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
W: Produkt leczniczy jest wskazany w monoterapii oraz w terapii wspomagaj¹cej w
leczeniu napadów czêœciowych i czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych,
m³odzie¿y i dzieci w wieku od 4 lat z padaczk¹.
Polpharma

Zinacef®: inf. do¿./inj. [prosz. do przyg. roztw.] 1,5 g
- 1 fiol. prosz.
Zinacef®: inj. dom./do¿. [prosz. do przyg. zaw.] 750 mg
- 10 fiol.

Rx 100%

16,70

Zinnat - (IR): tabl. powl. 250 mg - 10 szt. u

X
100% 33,15
Zinnat - (IR): tabl. powl. 500 mg - 10 szt. u
50%(1) 16,94
100% 33,10
Rx
Zinnat - (IR): tabl. powl. 500 mg - 10 szt. u
50%(1) 16,89
100% 33,72
Rx
Zinnat - (IR): tabl. powl. 500 mg - 10 szt. u
50%(1) 17,51
100% 44,39
Rx
Zinnat - (IR): tabl. powl. 500 mg - 14 szt. u
50%(1) 22,20
Cefuroxime axetil (1) W: Lek jest wskazany w leczeniu wymienionych poni¿ej
zaka¿eñ u doros³ych i dzieci w wieku od 3 m-cy: ostre paciorkowcowe zapalenie gard³a i migda³ków, bakteryjne zapalenie zatok przynosowych, ostre zapalenie ucha
œrodkowego, zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, zapalenie pêcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, niepowik³ane zaka¿enia skóry i tkanek
miêkkich, leczenie wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy). Nale¿y wzi¹æ pod
uwagê oficjalne zalecenia dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteDelfarma
ryjnych.

Rx

Zinnat - (IR): tabl. powl. 500 mg - 10 szt. u

Zinc sulphate

Rx 100%

Teva Pharmaceuticals Polska

Zineryt®: prosz. i rozp. do przyg. roztw. do stos. na skórê Rx 100%
(40 mg+ 12 mg)/ml - 1 op. 30 ml
Erythromycin + Zinc acetate

Zinforo: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 600 mg
- 10 fiol.

48,86

LEO Pharma

Rx 100%

Ceftaroline fosamil

Zinnat - (IR): tabl. powl. 250 mg - 10 szt. u
Zinnat - (IR): tabl. powl. 500 mg - 10 szt. u

9,97

X
Pfizer

Rx 100%
Rx 100%

Cefuroxime axetil

X
X
Forfarm

100% 17,88
50%(1)
9,78
100% 33,15
Rx
Zinnat - (IR): tabl. powl. 500 mg - 10 szt. u
(1)
50%
16,94
100% 32,58
Rx
Zinnat - (IR): tabl. powl. 500 mg - 10 szt. u
50%(1) 16,37
100% 32,58
Rx
Zinnat - (IR): tabl. powl. 500 mg - 10 szt. u
50%(1) 16,37
100% 44,61
Rx
Zinnat - (IR): tabl. powl. 500 mg - 14 szt. u
50%(1) 22,31
Cefuroxime axetil (1) W: Lek jest wskazany w leczeniu wymienionych poni¿ej
zaka¿eñ u doros³ych i dzieci w wieku od 3 m-cy: ostre paciorkowcowe zapalenie gard³a i migda³ków, bakteryjne zapalenie zatok przynosowych, ostre zapalenie ucha
œrodkowego, zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, zapalenie pêcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, niepowik³ane zaka¿enia skóry i tkanek
miêkkich, leczenie wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy). Nale¿y wzi¹æ pod
uwagê oficjalne zalecenia dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Inpharm

Zinnat - (IR): tabl. powl. 250 mg - 10 szt. u

Rx

100% 32,34
50%(1) 16,17
Cefuroxime axetil (1) W: Lek jest wskazany w leczeniu wymienionych poni¿ej
zaka¿eñ u doros³ych i dzieci w wieku od 3 m-cy: ostre paciorkowcowe zapalenie gard³a i migda³ków, bakteryjne zapalenie zatok przynosowych, ostre zapalenie ucha
œrodkowego, zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, zapalenie pêcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, niepowik³ane zaka¿enia skóry i tkanek
miêkkich, leczenie wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy). Nale¿y wzi¹æ pod
uwagê oficjalne zalecenia dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
PharmaVitae

Zinnat - (IR): tabl. powl. 500 mg - 10 szt. u

Zinnat - (IR): tabl. powl. 500 mg - 10 szt. u
Cefuroxime axetil

Rx

Rx 100%

X
Forfarm

Rx 100%

Cefuroxime axetil

X

Pretium Farm

100% 19,48
50%(1) 10,68
100% 35,44
Zinnat®: granulat do przyg. zaw. 125 mg/5 ml
Rx
- 1 but. 100 ml u
50%(1) 17,85
100% 35,19
Zinnat®: granulat do przyg. zaw. 250 mg/5 ml
Rx
- 1 but. 50 ml u
50%(1) 17,60
100% 12,94
Rx
Zinnat®: tabl. powl. 125 mg - 10 szt. u
50%(1)
8,89
100% 19,47
Rx
Zinnat®: tabl. powl. 250 mg - 10 szt. u
50%(1) 11,37
100% 33,49
®
Rx
Zinnat : tabl. powl. 500 mg - 10 szt. u
50%(1) 17,28
100% 45,40
Rx
Zinnat®: tabl. powl. 500 mg - 14 szt. u
50%(1) 22,70
Cefuroxime axetil (1) W: Lek jest wskazany w leczeniu wymienionych poni¿ej
zaka¿eñ u doros³ych i dzieci w wieku od 3 m-cy: ostre paciorkowcowe zapalenie gard³a i migda³ków, bakteryjne zapalenie zatok przynosowych, ostre zapalenie ucha
œrodkowego, zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, zapalenie pêcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, niepowik³ane zaka¿enia skóry i tkanek
miêkkich, leczenie wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy). Nale¿y wzi¹æ pod
uwagê oficjalne zalecenia dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Zinnat®: granulat do przyg. zaw. 125 mg/5 ml
- 1 but. 50 ml u

100% 57,52
Rx
50%(1) 28,76
100% 109,71
Zinacef®: inj. dom./do¿. [prosz. do przyg. zaw.] 1,5 g
Rx
- 10 fiol. prosz.
50%(1) 54,86
Cefuroxime (1) W: Lek jest wskazany w leczeniu wymienionych poni¿ej zaka¿eñ u
doros³ych i dzieci, w tym u noworodków (od urodzenia). Pozaszpitalne zapalenie
p³uc. Zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli. Powik³ane zaka¿enia dróg moczowych, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek. Zaka¿enia tkanek miêkkich: zapalenie skóry i tkanki podskórnej, ró¿a oraz zaka¿enia ran. Zaka¿enia w obrêbie jamy brzusznej. Zapobieganie zaka¿eniom po operacjach w obrêbie przewodu pokarmowego (równie¿ prze³yku), ortopedycznych, uk³adu sercowo-naczyniowego, ginekologicznych (równie¿ po cesarskim ciêciu). W leczeniu i zapobieganiu zaka¿eniom, w których ryzyko wyst¹pienia bakterii beztlenowych jest bardzo du¿e, cefuroksym nale¿y podawaæ wraz z dodatkowymi, odpowiednimi lekami przeciwbakteryj- Zinoxx®: tabl. powl. 250 mg - 10 szt. u
nymi. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne zalecenia dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
®

Zincteral®: tabl. powl. 45 mg - 50 szt. u

Rx 100%

Rx

100% 18,77
50%(1) 10,67
100% 35,17
Rx
Zinoxx : tabl. powl. 500 mg - 10 szt. u
50%(1) 18,96
100% 46,94
Rx
Zinoxx®: tabl. powl. 500 mg - 14 szt. u
50%(1) 24,24
Cefuroxime axetil (1) W: Produkt jest wskazany w leczeniu wymienionych poni¿ej zaka¿eñ u doros³ych i dzieci w wieku od 3 m-cy. Ostre paciorkowcowe zapalenie
gard³a i migda³ków. Bakteryjne zapalenie zatok przynosowych. Ostre zapalenie
ucha œrodkowego. Zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli. Zapalenie pêcherza moczowego. Odmiedniczkowe zapalenie nerek. Niepowik³ane zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich. Leczenie wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy). Nale¿y
wzi¹æ pod uwagê oficjalne zalecenia dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Polfarmex

Rx

100% 572,67
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 2290,68
tZirabev: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z (2)
- 1 fiol. 16 ml
B
bezp³.
Bevacizumab (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci
zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD) (2) Chemioterapia ICD-10:
C.82.a.; C.82.c.
W: Lek w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych fluoropirymidyny jest
wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z przerzutowym rakiem
okrê¿nicy lub odbytnicy. Terapia skojarzona produktu z chemioterapi¹ opart¹ o paklitaksel jest wskazana jako leczenie 1-szego rzutu u doros³ych pacjentów z rozsianym rakiem piersi. W celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu
receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2). Terapia skojarzona produktu z kapecytabin¹ jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z rozsianym rakiem piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w
tym taksany lub antracykliny, nie zosta³ uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy
otrzymali taksany lub antracykliny w ramach leczenia uzupe³niaj¹cego w czasie
ostatnich 12 m-cy nie powinni byæ leczeni produktem w skojarzeniu z kapecytabin¹.
W celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora HER2. Lek w
skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny jest wskazany w leczeniu 1-szego rzutu u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, o histologii innej ni¿
w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa. Lek w skojarzeniu z erlotynibem jest
wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym,
zaawansowanym, przerzutowym lub nawrotowym niep³askonab³onkowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca z aktywuj¹cymi mutacjami w genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (ang. EGFR). Lek w skojarzeniu z interferonem a-2a jest
wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym
i/lub rozsianym rakiem nerki. Lek w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest
wskazany w leczeniu 1-szego rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym (w
stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO Miêdzynarodowa Federacja Ginekologii i
Po³o¿nictwa) rakiem jajnika, rakiem jajowodu i pierwotnym rakiem otrzewnej. Lek w
skojarzeniu z karboplatyn¹ i gemcytabin¹ lub w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z pierwszym nawrotem wra¿liwego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka
otrzewnej, u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor VEGF. Lek w skojarzeniu z paklitakselem, topotekanem lub pegylowan¹ liposomaln¹ doksorubicyn¹ jest wskazany w
leczeniu doros³ych pacjentów z nawrotem opornego na zwi¹zki platyny raka jajnika,
raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, którzy otrzymali wczeœniej nie wiêcej
ni¿ dwa schematy chemioterapii i u których nie stosowano wczeœniej bewacyzuma-

tZirabev: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
- 1 fiol. 4 ml

Rx-z B(1)

bu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor VEGF. Lek w
skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyn¹ lub alternatywnie u pacjentek, które nie mog¹ byæ leczone zwi¹zkami platyny, w skojarzeniu z paklitakselem i topotekanem,
jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentek z przetrwa³ym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy.
Pfizer

Zirid: tabl. powl. 50 mg - 40 szt.
Zirid: tabl. powl. 50 mg - 100 szt.

Rx 100%
Rx 100%

Itopridi hydrochloridum

Zivafert: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 5000 j.m.
- 1 fiol. + 1 amp-strzyk. rozp. 1 ml

30,86
62,49
Zentiva

Rx 100%

Gonadotropin chorionic

74,52

IBSA Poland

100%

6,47
4,54
bezp³.
100% 12,93
Rx 30%(1) 9,06
Zocor® 20: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
100% 25,56
Rx 30%(1) 17,83
Zocor® 40: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
S(2)
bezp³.
Simvastatin (1) W: Hipercholesterolemia. Leczenie pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub inne niefarmakologiczne leczenie (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy cia³a)
jest niewystarczaj¹ca. Leczenie rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako uzupe³nienie diety i innego leczenia obni¿aj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza
LDL) lub jeœli takie leczenie jest niew³aœciwe lub niedostêpne. Zapobieganie zdarzeniom ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie zachorowañ i umieralnoœci na choroby uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿d¿yc¹
naczyñ serca lub cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem cholesterolu, jako leczenie wspomagaj¹ce, maj¹ce na celu skorygowanie innych czynników
ryzyka lub uzupe³nienie innej terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca. WP: Ciê¿ka
wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem
powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub
otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2)
Pacjenci 75+
MSD

Zocor® 10: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.

Rx 30%(1)
S(2)

Zodgane: aerozol do nosa [zaw.] 50 µg/dawkê
- 1 but. 140 dawek

Rx 100%

Mometasone furoate

tZoely: tabl. powl. 2,5 mg+ 1,5 mg - 28 szt.
tZoely: tabl. powl. 2,5 mg+ 1,5 mg - 84 szt.
Nomegestrol + Estradiol

Zofenil® 7,5: tabl. powl. 7,5 mg - 28 szt.
Zofenil® 30: tabl. powl. 30 mg - 28 szt.
Zofenopril

11,88
Zentiva

Rx 100%
Rx 100%

56,16
X

Theramex Ireland Limited

Rx 100%
Rx 100%

16,16
17,32

Berlin-Chemie/Menarini

Zofenil® Plus: tabl. powl. 30 mg/12,5 mg - 28 szt.

Rx 100%

Zofenopril + Hydrochlorotiazyde

Menarini International

Zofran®: syrop 4 mg/5 ml - 1 op. 50 ml

Rx 100%

Zofran®: inj. dom./do¿. [roztw.] 2 mg/ml - 5 amp. 2 ml
Zofran®: inj. dom./do¿. [roztw.] 2 mg/ml - 5 amp. 4 ml

Rx 100%
Rx 100%

22,81

39,69
100% 32,32
Rx B(1) bezp³.
Zofran®: tabl. powl. 4 mg - 10 szt.
R(2)
18,98
100% 52,05
(1)
Rx B
Zofran®: tabl. powl. 8 mg - 10 szt.
bezp³.
R(2)
23,73
Ondansetron hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.09. (2) Nowotwory
z³oœliwe
W: Doroœli. Zapobieganie i hamowanie nudnoœci oraz wymiotów wywo³anych
chemioterapi¹ i radioterapi¹ nowotworów. Zapobieganie nudnoœciom i wymiotom okresu pooperacyjnego. Dzieci i m³odzie¿. Stosowanie ondansetronu
jest wskazane w celu zapobiegania i hamowania nudnoœci oraz wymiotów wywo³anych chemioterapi¹ nowotworów u dzieci w wieku ³6 m-cy. Nie przeprowadzono badañ dotycz¹cych stosowania ondansetronu doustnie w
zapobieganiu i leczeniu pooperacyjnych nudnoœci i wymiotów; zaleca siê stosowanie w tym wskazaniu ondansetronu w powolnym wstrzykniêciu do¿ylnym.
Novartis Pharma

Ondansetron hydrochloride

Zofran®: czopki doodbytnicze 16 mg - 1 szt.
Zofran®: czopki doodbytnicze 16 mg - 2 szt.

X
X

Novartis Pharma

Rx 100%
Rx 100%

Ondansetron hydrochloride

36,91
64,51

Novartis Pharma

Zofran® Zydis: liof. doustny 4 mg - 10 szt.

Rx 100%

Zofran® Zydis: liof. doustny 8 mg - 10 szt.

Rx

100%
R(1)

X
55,10
22,03

Ondansetron hydrochloride (1) Nowotwory z³oœliwe
W: Doroœli. Zapobieganie i hamowanie nudnoœci oraz wymiotów wywo³anych
chemioterapi¹ i radioterapi¹ nowotworów. Zapobieganie nudnoœciom i wymiotom okresu pooperacyjnego. Dzieci i m³odzie¿. Stosowanie ondansetronu jest
wskazane w celu zapobiegania i hamowania nudnoœci oraz wymiotów wywo³anych chemioterapi¹ nowotworów u dzieci w wieku ³6 m-cy. Nie przeprowadzono badañ dotycz¹cych stosowania ondansetronu doustnie w zapobieganiu i
leczeniu pooperacyjnych nudnoœci i wymiotów; zaleca siê stosowanie w tym
wskazaniu ondansetronu w powolnym wstrzykniêciu do¿ylnym. Novartis Pharma
100% 235,79
R(1)
65,46
100% 714,74
Zoladex® LA : implant podskórny 10,8 mg
Rx (2)
- 1 strzyk.-aplik.
R
203,11
Goserelin (1) Rak piersi i rak trzonu macicy, Rak prostaty WP: Obni¿enie popêdu
u osób z rozpoznaniem zaburzeñ preferencji seksualnych w przypadku braku skutecznoœci lub przeciwwskazañ do stosowania cyproteronu (2) Rak prostaty WP:
Obni¿enie popêdu u osób z rozpoznaniem zaburzeñ preferencji seksualnych w

Zoladex®: implant podskórny 3,6 mg - 1 strzyk.-aplik.

Rx

LEKsykon - Receptariusz

przypadku braku skutecznoœci lub przeciwwskazañ do stosowania cyproteronu
W: Dawka 3,6 mg. Leczenie raka gruczo³u krokowego w nastêpuj¹cych przypadkach: leczenie raka gruczo³u krokowego z przerzutami, gdzie zastosowanie produktu
wykaza³o poprawê prze¿ycia porównywaln¹ z chirurgiczn¹ kastracj¹; leczenie miejscowo zaawansowanego raka gruczo³u krokowego, jako metoda alternatywna do
chirurgicznej kastracji, gdzie zastosowanie produktu wykaza³o poprawê prze¿ycia
porównywaln¹ z antyandrogenami; leczenie uzupe³niaj¹ce po radioterapii u pacjentów z ograniczonym do narz¹du lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczo³u
krokowego o wysokim ryzyku nawrotu, gdzie zastosowanie produktu wykaza³o poprawê w zakresie prze¿ycia bez objawów choroby i prze¿ycia ca³kowitego; leczenie
neoadjuwantowe przed rozpoczêciem radioterapii u pacjentów z ograniczonym do
narz¹du lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczo³u krokowego o wysokim ryzyku nawrotu, gdzie zastosowanie produktu wykaza³o poprawê w zakresie prze¿ycia bez objawów choroby; leczenie uzupe³niaj¹ce po radykalnej prostatektomii u
pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczo³u krokowego o wysokim ryzyku postêpu choroby, gdzie zastosowanie produktu wykaza³o poprawê w zakresie
prze¿ycia bez objawów choroby. Leczenie raka sutka u kobiet w okresie przed- i
oko³omenopauzalnym, u których w³aœciwe jest leczenie hormonalne. Leczenie endometriozy, produkt ³agodzi objawy choroby, w tym ból, oraz zmniejsza wielkoœæ i
liczbê zmian endometrialnych. Produkt jest wskazany do wstêpnego œcieñczenia
endometrium przed planowanym zabiegiem ablacji lub resekcji endometrium. W³ókniaki macicy: w po³¹czeniu z preparatami ¿elaza przed zabiegiem operacyjnym prowadzi do poprawy parametrów hematologicznych. Rozród wspomagany: produkt
jest podawany w celu zahamowania czynnoœci przysadki w przygotowaniu do superowulacji. Dawka 10,8 mg. Produkt jest wskazany w: leczeniu raka gruczo³u krokowego z przerzutami, gdzie zastosowanie produktu wykaza³o poprawê prze¿ycia
porównywaln¹ z chirurgiczn¹ kastracj¹; leczeniu miejscowo zaawansowanego raka
gruczo³u krokowego, jako metoda alternatywna do chirurgicznej kastracji, gdzie zastosowanie produktu wykaza³o poprawê prze¿ycia porównywaln¹ z antyandrogenami; leczeniu uzupe³niaj¹cym po radioterapii u pacjentów z ograniczonym do narz¹du
lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczo³u krokowego o wysokim ryzyku nawrotu, gdzie zastosowanie produktu wykaza³o poprawê w zakresie prze¿ycia bez
objawów choroby i prze¿ycia ca³kowitego; leczeniu neoadjuwantowym przed rozpoczêciem radioterapii u pacjentów z ograniczonym do narz¹du lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczo³u krokowego, o wysokim ryzyku nawrotu, gdzie
zastosowanie produktu wykaza³o poprawê w zakresie prze¿ycia bez objawów choroby; leczeniu uzupe³niaj¹cym po radykalnej prostatektomii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczo³u krokowego o wysokim ryzyku postêpu
choroby, gdzie zastosowanie produktu wykaza³o poprawê w zakresie prze¿ycia bez
objawów choroby.
AstraZeneca
100% 50,64
R(1)
3,46
100%
73,71
Rx (1)
Zolafren®: kaps. 7,5 mg - 30 szt. u
R
3,20
100% 104,17
®
Rx (1)
Zolafren : kaps. 10 mg - 30 szt. u
R
6,61
100% 54,41
®
Rx (1)
Zolafren : tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u
R
7,23
100% 151,99
Rx (1)
Zolafren®: tabl. powl. 5 mg - 90 szt. u
R
5,65
100% 193,83
®
Rx
Zolafren : tabl. powl. 5 mg - 120 szt. u
R(1)
6,40
100% 104,17
®
Rx (1)
Zolafren : tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
R
6,61
100% 293,26
Rx (1)
Zolafren®: tabl. powl. 10 mg - 90 szt. u
R
9,60
100% 375,14
Rx (1)
Zolafren®: tabl. powl. 10 mg - 120 szt. u
R
12,80
100% 147,57
®
Rx (2)
Zolafren : tabl. powl. 15 mg - 30 szt. u
R
4,80
100% 420,38
Rx (2)
Zolafren®: tabl. powl. 15 mg - 90 szt. u
R
14,40
100% 193,79
Rx (2)
Zolafren®: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. u
R
6,40
100% 556,33
®
Rx (2)
Zolafren : tabl. powl. 20 mg - 90 szt. u
R
19,20
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w
d³ugookresowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono dobr¹
odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanzapina
wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.

Zolafren®: kaps. 5 mg - 30 szt. u

161

Zolaf

Rx

Rx

Zolafren® Swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg
- 84 szt. u

Rx

Zolafren® Swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg
- 112 szt. u

Rx

Zolafren® Swift:
- 28 szt. u
Zolafren® Swift:
- 84 szt. u
Zolafren® Swift:
- 112 szt. u
Zolafren® Swift:
- 28 szt. u
Zolafren® Swift:
- 84 szt. u
Zolafren® Swift:
- 112 szt. u

tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg

Rx

tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg

Rx

tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg

Rx

tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg

Rx

tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg

Rx

tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg

Rx

100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(1)
100%
R(2)
100%
R(2)
100%
R(2)

Rx

Adamed

Zolafren® Swift - (IR): tabl. uleg. rozp. w j. ustnej
10 mg - 28 szt. u

Rx 100%

Olanzapine

139,03
4,48
181,60
5,97
97,01
6,17
267,76
8,96
350,97
11,95
141,47
4,89
395,39
13,44
520,20
17,92

X

100% 49,80
R(1)
3,20
100% 141,97
Rx (1)
Zolaxa: tabl. powl. 5 mg - 90 szt. u
R
4,80
100% 95,62
Rx (1)
Zolaxa: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
R
3,20
100% 278,96
Rx
Zolaxa: tabl. powl. 10 mg - 90 szt. u
R(1)
9,60
100% 148,42
Rx (2)
Zolaxa: tabl. powl. 15 mg - 30 szt. u
R
4,80
100% 415,28
Rx (2)
Zolaxa: tabl. powl. 15 mg - 90 szt. u
R
14,40
100% 200,36
Rx (2)
Zolaxa: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. u
R
6,40
100% 553,62
Rx (2)
Zolaxa: tabl. powl. 20 mg - 90 szt. u
R
19,20
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w d³ugotrwa³ym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono dobr¹
odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u których w terapii epizodu
manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanzapina wskazana jest w
celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.
Polpharma

Zolaxa: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. u

Rx

Zolaxa Rapid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 28 szt. Rx 100%
u
R(1)
Zolaxa Rapid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 56 szt. Rx 100%
u
R(1)

47,04
3,22
92,89
3,20
93,84
3,20
181,35
5,97
140,05
4,48
270,74
8,96
185,79
5,97
359,35
11,95
Choroba

100%
R(1)
100%
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg
Rx (1)
R
100%
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg
Rx (2)
R
100%
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg
Rx (2)
R
100%
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg
Rx (2)
R
100%
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg
Rx (2)
R
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP:
Huntingtona (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w d³ugotrwa³ym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest wskazana w leczeniu
œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u których w terapii epizodu
manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanzapina wskazana jest w
celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.
Polpharma

Zolaxa Rapid:
- 28 szt. u
Zolaxa Rapid:
- 56 szt. u
Zolaxa Rapid:
- 28 szt. u
Zolaxa Rapid:
- 56 szt. u
Zolaxa Rapid:
- 28 szt. u
Zolaxa Rapid:
- 56 szt. u

tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg

Rx

100%

90,72
3,20
B
bezp³.
Zoledronic acid (1) W: Zapobieganie powik³aniom kostnym (z³amania patologiczne, z³amania kompresyjne krêgów, napromienianie lub operacje koœci, lub hiperkalcemia wywo³ana chorob¹ nowotworow¹) u doros³ych pacjentów z zaawansowanym
procesem nowotworowym z zajêciem koœci. Leczenie hiperkalcemii wywo³anej chorob¹ nowotworow¹ (ang. TIH) u doros³ych pacjentów. (2) Chemioterapia ICD-10:
C.68.; C.68.b.
Noridem

Zoledronic Acid Noridem: inf. [konc. do przyg. roztw.] Rx-z R(1)
4 mg/5 ml - 1 fiol. 5 ml u NOWOŒÆ
(2)

Zoledronic acid Teva: inf. [konc. do przyg. roztw.]
4 mg/5 ml - 1 fiol. 5 ml (szklana)
Zoledronic acid

Rx-z 100%

X

Teva Pharmaceuticals Polska

Zoledronic acid Zentiva: inf. [konc. do przyg. roztw.] Rx-z 100%
4 mg/5 ml - 1 fiol. 5 ml
Zoledronic acid

Delfarma

Zoledronic acid Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.] Rx-z 100%
4 mg/5 ml - 1 fiol. 5 ml
B(1)
50,69 Zoledronic acid Accord: inf. [roztw.] 4 mg/100 ml
100%
Rx-z (1)
6,87 - 1 wor. 100 ml
B

Adamed

Zolafren® Swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg
- 28 szt. u

100% 185,78
R(2)
5,97
100% 523,01
Zolafren® Swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg
Rx (2)
- 84 szt. u
R
17,92
100% 689,44
Zolafren® Swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg
Rx (2)
- 112 szt. u
R
23,89
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest
wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹,
wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.

Zolafren® Swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg
- 28 szt. u

X
Zentiva

100% 9468900,00
B(1)
bezp³.
100% 9468900,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 9468900,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 9468900,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 9468900,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 9468900,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 9468900,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 9468900,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 9468900,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 9468900,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 9468900,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 9468900,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 9468900,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 9468900,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 9468900,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 9468900,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 9468900,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 9468900,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 9468900,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 9468900,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 9468900,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 9468900,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
Onasemnogene abeparvovec (1) Program lekowy: leczenie rdzeniowego zaniku
miêœni
W: Produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu: pacjentów z rdzeniowym zanikiem miêœni (ang. SMA) 5q z bialleliczn¹ mutacj¹ genu SMN1 i klinicznym rozpoznaniem SMA typu 1; lub pacjentów z rdzeniowym zanikiem miêœni 5q z bialleliczn¹
mutacj¹ genu SMN1 i z nie wiêcej ni¿ 3 kopiami genu SMN2.

tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 1 fiol. 5,5 ml + 5 fiol. 8,3 ml
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 1 fiol. 5,5 ml + 4 fiol. 8,3 ml
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 1 fiol. 5,5 ml + 3 fiol. 8,3 ml
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 1 fiol. 5,5 ml + 2 fiol. 8,3 ml
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 1 fiol. 5,5 ml + 7 fiol. 8,3 ml
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 1 fiol. 5,5 ml + 6 fiol. 8,3 ml
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 2 fiol. 5,5 ml + 7 fiol. 8,3 ml
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 2 fiol. 5,5 ml + 8 fiol. 8,3 ml
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 2 fiol. 8,3 ml
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 2 fiol. 5,5 ml + 5 fiol. 8,3 ml
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 2 fiol. 5,5 ml + 4 fiol. 8,3 ml
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 2 fiol. 5,5 ml + 3 fiol. 8,3 ml
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 2 fiol. 5,5 ml + 2 fiol. 8,3 ml
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 2 fiol. 5,5 ml + 1 fiol. 8,3 ml
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 2 fiol. 5,5 ml + 6 fiol. 8,3 ml
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 3 fiol. 8,3 ml
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 4 fiol. 8,3 ml
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 5 fiol. 8,3 ml
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 6 fiol. 8,3 ml
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 7 fiol. 8,3 ml
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 8 fiol. 8,3 ml
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 9 fiol. 8,3 ml

Rx-z

87,32
bezp³.
Novartis Gene Therapies EU Limited
87,32
Rx 100% 21,71
bezp³. Zolmiles: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 2,5 mg - 2 szt.
Zoledronic acid (1) Chemioterapia ICD-10: C.68.; C.68.b.
Rx 100% 59,11
Zolmiles: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 2,5 mg - 6 szt.
W: Zapobieganie powik³aniom kostnym (z³amania patologiczne, z³amania kompres- Zolmiles: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 2 szt.
Rx 100% 32,55
yjne krêgów, napromienianie lub operacje koœci, lub hiperkalcemia wywo³ana choroRx 100% 75,45
b¹ nowotworow¹) u doros³ych pacjentów z zaawansowanym procesem Zolmiles: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 6 szt.
nowotworowym z zajêciem koœci. Leczenie hiperkalcemii wywo³anej chorob¹ nowo- Zolmitriptan
Actavis Group PTC ehf.
Accord Healthcare
tworow¹ (ang. TIH) u doros³ych pacjentów.
Rx 100% 28,60
Zolmitriptan STADA: tabl. 2,5 mg - 3 szt.
Zoledronic Acid Actavis: inf. [konc. do przyg. roztw.] Rx-z 100% 405,20 Zolmitriptan
STADA Poland Sp. z o.o.
4 mg/5 ml - 4 fiol. 5 ml u
R(1)
3,20
100% 17,03
Zoledronic Acid Actavis: inj. [konc. do przyg. roztw.] Rx-z 100% 100,53 Zoloft®: tabl. powl. 50 mg - 28 szt. u
Rx 30%(1) 8,52
4 mg/5 ml - 1 fiol. 5 ml u
R(1)
3,20
S(2)
bezp³.
Zoledronic acid (1) W: Zapobieganie powik³aniom kostnym (z³amania patologicz100% 30,50
ne, z³amania kompresyjne krêgów, napromienianie lub operacje koœci, lub hiperkal(1)
®
cemia wywo³ana chorob¹ nowotworow¹) u doros³ych pacjentów z zaawansowanym Zoloft : tabl. powl. 100 mg - 28 szt. u
Rx 30% 13,48
procesem nowotworowym z zajêciem koœci. Leczenie hiperkalcemii wywo³anej choS(2)
bezp³.
rob¹ nowotworow¹ (TIH, ang. Tumor-Induced Hypercalcaemia) u doros³ych pacjentów.
Actavis Group PTC ehf. Sertraline (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Sertralina jest wskazana w leczeniu: epizodów du¿ej depresji, zapobieganiu nawrotowi epizodów du¿ej depresji. Lêku napadowego z towarzysz¹c¹ (lub nie) agoraZoledronic acid Claris: inf. [konc. do przyg. roztw.] Rx-z 100%
X fobi¹. Zaburzeñ obsesyjno-kompulsyjnych (ZO-K) u pacjentów doros³ych oraz
4 mg/5 ml - 5 fiol. 5 ml u
dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-17 lat. Zespo³u lêku spo³ecznego. Zespo³u lêku pourazZoledronic acid
Claris Lifesciences owego, tzw. post-traumatic stress disorder (PTSD).
Upjohn EESV
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Zolpi

 Zolpic®: tabl. powl. 10 mg - 20 szt. u
Zolpidem tartrate

 Zolpidem Genoptim: tabl. powl. 10 mg - 20 szt.
 Zolpidem Genoptim: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
Zolpidem tartrate

 Zolpidem Vitabalans: tabl. powl. 10 mg - 20 szt.
Zolpidem tartrate

 Zolpigen: tabl. powl. 10 mg - 20 szt. u
Zolpidem tartrate

 Zolsana®: tabl. powl. 10 mg - 20 szt. u
Zolpidem tartrate

Zometa: inf. do¿. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 4 mg
- 1 fiol.+ rozp. 5 ml u

Rx 100%

100% 600,74
R(1)
3,20
ZypAdhera: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.] 300 mg Rx 100% 858,20
- 1 fiol. prosz. 0,3 g+ fiol. rozp. 3 ml u
R(1)
3,20
ZypAdhera: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.] 405 mg Rx 100% 1154,23
(1)
- 1 fiol. prosz. 0,405 g+ fiol. rozp. 3 ml u
R
4,32
Olanzapine (1) Schizofrenia u doros³ych pacjentów, u których uzyskano odpowstabilizacjê podczas leczenia olanzapin¹ w postaci doustnej, w przypadku
Rx 100% 30,00 iedni¹
Rx 100%
nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego
9,99 Zulbex - (IR): tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt.
Rabeprazole
Delfarma braku wspó³pracy chorego
Generics
W: Leczenie podtrzymuj¹ce doros³ych pacjentów ze schizofreni¹, u których uzyska®
Rx 100% 18,00 Zyban : tabl. powl. o przed³. uwalnianiu 150 mg - 30 szt. Rx 100% 130,75 no odpowiedni¹ stabilizacjê podczas leczenia olanzapin¹ w postaci doustnej.

16,99 pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.
(2) Przerost gruczo³u krokowego (3) Pacjenci 75+ (4) W: Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu: samoistnego nadciœnienia têtniczego; objawów klinicznych
Rx 100% 14,18 ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u
Zentiva
Rx 100% 22,28 dzieci do 18 r¿.
Rx 100% 30,95
Synoptis Pharma Zulbex: tabl. dojelitowe 10 mg - 28 szt.
Rx 100% 36,11
Rx 100%
9,80 Zulbex: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt.
Rabeprazole
Krka
Vitabalans
Polpharma

u
Zyban®: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu 150 mg - 60 szt. Rx 100% 260,11 Zyprexa®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 10 mg - 1 fiol. u Rx 100%
Rx-z 100% 1320,48 u
Olanzapine
Bupropion

Phoenix Labs

100% 94,12
Zomikos: inf. [konc. do przyg. roztw.] 4 mg/5 ml
Rx-z R(1)
3,20
- 1 fiol. 5 ml
B(2)
bezp³.
Zoledronic acid (1) W: Zapobieganie powik³aniom kostnym (z³amania patologiczne, z³amania kompresyjne krêgów, napromienianie lub operacje koœci, lub hiperkalcemia wywo³ana chorob¹ nowotworow¹) u doros³ych pacjentów z zaawansowanym
procesem nowotworowym z zajêciem koœci. Leczenie hiperkalcemii wywo³anej chorob¹ nowotworow¹ (ang. TIH) u doros³ych pacjentów. (2) Chemioterapia ICD-10:
C.68.; C.68.b.
Vipharm

Zonisamide

 Zopitin®: tabl. powl. 7,5 mg - 20 szt. u
 Zopitin®: tabl. powl. 7,5 mg - 100 szt. u

Rx 100%

16,33

Rx 100%

59,88

Rx 100% 119,75
Rx 100%

16,33

Rx 100% 119,75
Rx 100%

59,88

Neuraxpharm Arzneimittel

Rx 100%
Rx 100%

Zopiclone

15,10
45,60
Vitabalans

100% 40,97
R(1)
3,20
Zopridoxin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 28 szt. Rx 100% 78,30
(1)
u
R
3,20
Zopridoxin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 28 szt. Rx 100% 123,17
u
R(2)
4,48
Zopridoxin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg - 28 szt. Rx 100% 143,25
u
R(2)
5,97
Olanzapine (1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Jest skuteczna w d³ugookresowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono dobr¹
odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanzapina
jest wskazana w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.

Zopridoxin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 28 szt. u Rx

Bausch Health

100% 19,07
Rx 30%(1) 10,56
Zotral®: tabl. powl. 50 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
100% 34,56
Rx 30%(1) 17,54
Zotral®: tabl. powl. 100 mg - 28 szt. u
S(2)
bezp³.
Sertraline (1) Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2) Pacjenci 75+
W: Sertralina jest wskazana w leczeniu: epizodów du¿ej depresji, zapobieganiu nawrotowi epizodów du¿ej depresji; lêku napadowego z towarzysz¹c¹ (lub nie) agorafobi¹, zaburzeñ obsesyjno-kompulsyjnych (ZO-K) u doros³ych i pacjentów
pediatrycznych w wieku 6-17 lat, zespo³u lêku spo³ecznego, zespo³u lêku pourazowego, tzw. post-traumatic stress disorder (PTSD).
Polpharma
100% 12,48
30%(1)
9,25
R(2)
11,06
S(3)
bezp³.
100% 17,25
30%(1) 10,78
Rx (2)
Zoxon® 2: tabl. 2 mg - 30 szt. u
R
11,21
S(3)
bezp³.
100% 23,20
30%(4) 10,26
Rx (2)
Zoxon® 4: tabl. 4 mg - 30 szt. u
R
7,92
S(3)
bezp³.
100% 66,57
30%(4) 27,76
Rx (2)
Zoxon® 4: tabl. 4 mg - 90 szt. u
R
20,73
S(3)
bezp³.
Doxazosin (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu: samoistnego nadciœnienia têtniczego; objawów klinicznych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego
(BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; neurogenna dysfunkcja

Zoxon® 1: tabl. 1 mg - 30 szt. u

Rx

Krka

Zoledronic acid

Zonisamidum Neuraxpharm (Zonisamidum
Glenmark): kaps. twarde 25 mg - 14 szt.
Zonisamidum Neuraxpharm (Zonisamidum
Glenmark): kaps. twarde 50 mg - 56 szt.
Zonisamidum Neuraxpharm (Zonisamidum
Glenmark): kaps. twarde 100 mg - 56 szt.
Zonisamidum Neuraxpharm (Zonisamidum
Glenmark): kaps. twarde 25 mg - 14 szt.
Zonisamidum Neuraxpharm (Zonisamidum
Glenmark): kaps. twarde 100 mg - 56 szt.
Zonisamidum Neuraxpharm (Zonisamidum
Glenmark): kaps. twarde 50 mg - 56 szt.

ZypAdhera: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.] 210 mg
- 1 fiol. prosz. 0,21 g+ fiol. rozp. 3 ml u

Rx

Zyclara 3,75%: krem 250 mg - 28 sasz.

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Rx 100% 899,60 Zypsila: kaps. twarde 80 mg - 56 szt. u

Imiquimod

Meda AB

100% 22144,04
B(1)
bezp³.
Ceritinib (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
W: Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu doros³ych pacjentów z ALK-dodatnim (ALK, kinaza ch³oniaka anaplastycznego), zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP). Produkt leczniczy w
monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z ALK-dodatnim, zaawansowanym NDRP, wczeœniej leczonych kryzotynibem. Novartis Europharm Limited

tZykadia: kaps. twarde 150 mg - 150 szt.

Rx-z

Rx

Eli Lilly

X
Eli Lilly

100% 211,26
R(1)
5,97

Ziprasidone (1) Schizofrenia WP: Zespó³ Tourette’a
W: Zyprazydon stosowany jest w leczeniu schizofrenii u doros³ych. Zyprazydon stosowany jest w leczeniu maniakalnych i mieszanych epizodów o umiarkowanej ciê¿koœci w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym u doros³ych oraz dzieci i
m³odzie¿y w wieku 10-17 lat (skutecznoœæ produktu leczniczego w zapobieganiu nawrotom epizodów choroby dwubiegunowej nie zosta³a ustalona).
Krka

Zyrtec®: tabl. powl. 10 mg - 20 szt.

Rx 100%

Zyrtec®:

Rx

24,52
100% 16,01
tabl. powl. 10 mg - 30 szt.
30%(1)
7,59
100% 22,36
Cetirizine dihydrochloride (1) W: Lek jest wskazany u doros³ych i dzieci w wie(1)
®
Rx 30%
Zyllt : tabl. powl. 75 mg - 28 szt.
6,71 ku 6 lat i starszych: w ³agodzeniu objawów dotycz¹cych nosa i oczu, zwi¹zanych z
S(2)
bezp³. sezonowym i przewlek³ym alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej nosa; w ³agodzeniu objawów przewlek³ej idiopatycznej pokrzywki.
VEDIM
Clopidogrel (1) Mia¿d¿yca objawowa naczyñ wieñcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwaln100% 17,15
®
iaj¹cymi leki (do 12 miesiêcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Zyrtec : krople doustne [roztw.] 10 mg/ml - 1 but. 20 ml Rx
30%(1)
5,15
Stan po zawale miêœnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesiêcy stosowania, Stan po zawale miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni Zyrtec®: krople doustne [roztw.] 10 mg/ml - 1 but. 10 ml Rx 100% 16,37
stosowania (2) Pacjenci 75+
100% 10,66
W: Profilaktyka powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy. Klopidogrel wskazany jest u: Zyrtec®: roztw. doust. 1 mg/ml - 1 but. 75 ml
Rx
30%(1)
6,16
doros³ych pacjentów z zawa³em miêœnia sercowego (od kilku dni do mniej ni¿ 35
dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej ni¿ 6 m-cy) oraz z rozpoznan¹ Cetirizine dihydrochloride (1) W: Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych i
chorob¹ têtnic obwodowych. Doros³ych pacjentów z ostrym zespo³em wieñcowym: dzieci w wieku 2 lat i starszych: w ³agodzeniu objawów dotycz¹cych nosa i oczu,
bez uniesienia odcinka ST (niestabilna d³awica piersiowa lub zawa³ miêœnia sercow- zwi¹zanych z sezonowym i przewlek³ym alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej
ego bez za³amka Q), w tym pacjentów, którym wszczepia siê stent w czasie zabiegu nosa; w ³agodzeniu objawów przewlek³ej idiopatycznej pokrzywki.
VEDIM
przezskórnej angioplastyki wieñcowej, w skojarzeniu z ASA.; z ostrym zawa³em
100% 16,47
miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu z ASA, u pacjentów le- Zyrtec® - (IR): krople doustne [roztw.] 10 mg/ml
Rx
czonych zachowawczo kwalifikuj¹cych siê do leczenia trombolitycznego. Profilakty- - 1 but. 20 ml
30%(1)
4,94
ka powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy i zakrzepowo-zatorowych w migotaniu Cetirizine dihydrochloride (1) W: Lek jest wskazany u doros³ych i dzieci w wieprzedsionków. U doros³ych pacjentów z migotaniem przedsionków i przynajmniej ku 2 lat i starszych: w ³agodzeniu objawów dotycz¹cych nosa i oczu, zwi¹zanych z
jednym czynnikiem ryzyka powik³añ naczyniowych, u których leczenie antagonista- sezonowym i przewlek³ym alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej nosa; w ³agodmi wit. K nie mo¿e byæ zastosowane, a ryzyko krwawienia jest niewielkie, klopidogrel zeniu objawów przewlek³ej idiopatycznej pokrzywki.
Inpharm
w skojarzeniu z ASA stosuje siê w celu profilaktyki powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy i powik³añ zakrzepowo-zatorowych, w tym udaru. W celu uzyskania dodatko- Zyrtec® - (IR): krople doustne [roztw.] 10 mg/ml
100% 17,13
Rx
wych informacji, patrz ChPL.
Krka - 1 but. 20 ml
30%(1)
5,14
100% 20,19 Cetirizine dihydrochloride (1) W: Lek jest wskazany u doros³ych i dzieci w wie(1)
ku
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i
starszych:
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dotycz¹cych
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oczu,
zwi¹zanych
z
Rx
30%
Zyllt - (IR): tabl. powl. 75 mg - 28 szt.
6,06
sezonowym i przewlek³ym alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej nosa; w ³agodS(2)
bezp³. zeniu objawów przewlek³ej idiopatycznej pokrzywki.
Delfarma
Clopidogrel (1) Mia¿d¿yca objawowa naczyñ wieñcowych leczona stentami meta100% 10546,20
lowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwaln- Zytiga: tabl. powl. 500 mg - 60 szt.
Rx-z (1)
iaj¹cymi leki (do 12 miesiêcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom,
B
bezp³.
Stan po zawale miêœnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesiêcy sto- Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka
sowania, Stan po zawale miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni gruczo³u krokowego
stosowania (2) Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizoloW: Profilaktyka powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy. Klopidogrel wskazany jest u: nem do leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowedoros³ych pacjentów z zawa³em miêœnia sercowego (od kilku dni do mniej ni¿ 35 go wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w
dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej ni¿ 6 m-cy) oraz z rozpoznan¹ skojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT), leczenia opornego na kachorob¹ têtnic obwodowych. Doros³ych pacjentów z ostrym zespo³em wieñcowym: stracjê, raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿bez uniesienia odcinka ST (niestabilna d³awica piersiowa lub zawa³ miêœnia sercow- czyzn, bez objawów lub z objawami o nieznacznym/niewielkim nasileniu, po
ego bez za³amka Q), w tym pacjentów, którym wszczepia siê stent w czasie zabiegu niepowodzeniu terapii supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioteraprzezskórnej angioplastyki wieñcowej, w skojarzeniu z ASA.; z ostrym zawa³em pii nie jest jeszcze wskazane klinicznie, leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u
miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu z ASA, u pacjentów le- których choroba postêpuje w trakcie lub po chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel.
czonych zachowawczo kwalifikuj¹cych siê do leczenia trombolitycznego. ProfilaktyJanssen-Cilag
ka powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy i zakrzepowo-zatorowych w migotaniu
Rx 100%
X
przedsionków. U doros³ych pacjentów z migotaniem przedsionków i przynajmniej Zyvoxid: tabl. powl. 600 mg - 10 szt. u
jednym czynnikiem ryzyka powik³añ naczyniowych, u których leczenie antagonista- Linezolid
Pfizer
mi wit. K nie mo¿e byæ zastosowane, a ryzyko krwawienia jest niewielkie, klopidogrel
Rx 100%
7,56
w skojarzeniu z ASA stosuje siê w celu profilaktyki powik³añ zakrzepowych w mia¿- Zyx: tabl. powl. 5 mg - 7 szt.
d¿ycy i powik³añ zakrzepowo-zatorowych, w tym udaru. W celu uzyskania dodatko100% 18,49
Rx
Zyx:
tabl.
powl.
5
mg
28
szt.
wych informacji, patrz ChPL.
Delfarma
30%(1) 10,64
100% 20,21
100% 32,91
Rx
Rx 30%(1) 6,06 Zyx: tabl. powl. 5 mg - 56 szt.
Zyllt® - (IR): tabl. powl. 75 mg - 28 szt.
30%(1) 17,20
S(2)
bezp³.
100% 38,06
Rx
Clopidogrel (1) Mia¿d¿yca objawowa naczyñ wieñcowych leczona stentami meta- Zyx: tabl. powl. 5 mg - 84 szt.
30%(1) 14,49
lowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj¹cymi leki (do 12 miesiêcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Levocetirizine dihydrochloride (1) W: Objawowe leczenie alergicznego zapalStan po zawale miêœnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesiêcy sto- enia b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego zapalenia b³ony œluzowej nosa) i posowania, Stan po zawale miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni krzywki. WP: Atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów powy¿ej 6
miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem
stosowania (2) Pacjenci 75+
Biofarm
W: Profilaktyka powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy. Klopidogrel wskazany jest u: naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia
doros³ych pacjentów z zawa³em miêœnia sercowego (od kilku dni do mniej ni¿ 35
SD 100% 26,26
¿Uravit: kaps. 840 µg - 36 szt.
dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej ni¿ 6 m-cy) oraz z rozpoznan¹
SD 100% 35,54
chorob¹ têtnic obwodowych. Doros³ych pacjentów z ostrym zespo³em wieñcowym: ¿Uravit: kaps. 840 µg - 60 szt.
bez uniesienia odcinka ST (niestabilna d³awica piersiowa lub zawa³ miêœnia sercow- ¿Uravit: kaps. 840 µg - 60 + 40 kaps. gratis
SD 100%
X
ego bez za³amka Q), w tym pacjentów, którym wszczepia siê stent w czasie zabiegu
Polpharma
przezskórnej angioplastyki wieñcowej, w skojarzeniu z ASA.; z ostrym zawa³em Vaccinium macrocarpon
miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu z ASA, u pacjentów le- ¿Uravit Forte: kaps. twarde - 60 szt.
SD 100% 37,61
czonych zachowawczo kwalifikuj¹cych siê do leczenia trombolitycznego. ProfilaktyPolpharma
ka powik³añ zakrzepowych w mia¿d¿ycy i zakrzepowo-zatorowych w migotaniu Nettle extract + Horsetail herb + Cranberry extract
przedsionków. U doros³ych pacjentów z migotaniem przedsionków i przynajmniej ¿Uravit Junior Plus: syrop [smak owoców leœnych]
SD 100% 19,48
jednym czynnikiem ryzyka powik³añ naczyniowych, u których leczenie antagonista- - 1 but. 100 ml
mi wit. K nie mo¿e byæ zastosowane, a ryzyko krwawienia jest niewielkie, klopidogrel
Polpharma
w skojarzeniu z ASA stosuje siê w celu profilaktyki powik³añ zakrzepowych w mia¿- Cranberry extract + Vitamins + Nettle extract
d¿ycy i powik³añ zakrzepowo-zatorowych, w tym udaru. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz ChPL.
Inpharm

ADRENALINA WZF 300 mikrogramów/0,3 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (Adrenalinum). Skład
jakościowy i ilościowy: 1 ml roztworu zawiera 1 mg adrenaliny w postaci adrenaliny winianu. Jedna dawka 0,3 ml zawiera 300
mikrogramów adrenaliny. Wskazania do stosowania: Leczenie doraźne w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych
(anafilaksji), wywołanych przez pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergeny, jak również w przypadku
anafilaksji samoistnej. Dawkowanie i sposób podawania: Preparat należy wstrzykiwać wyłącznie domięśniowo. Ampułko-

strzykawka ma blokadę umożliwiającą podanie jednorazowej dawki 300 mikrogramów adrenaliny. Ze względu na stabilność
produktu ampułko-strzykawka zawiera 1 ml roztworu. Po podaniu dawki leku w ampułko-strzykawce pozostaje 0,7 ml roztworu,
ale ampułko-strzykawka nie nadaje się do ponownego użytku i należy ją w bezpieczny sposób usunąć. Preparat należy podawać
natychmiast po wystąpieniu objawów ciężkiej reakcji alergicznej (w tym wstrząsu anafilaktycznego). Mogą one wystąpić w ciągu
kilku minut od zetknięcia się z alergenem i zazwyczaj są to: pokrzywka, zaczerwienienie lub obrzęk naczynioruchowy. Objawy o
ciężkim przebiegu obejmują układ oddechowy i krążenia. Preparat należy wstrzykiwać tylko w mięsień w przednio-bocznej części
uda, nie wstrzykiwać w mięśnie pośladka. Miejsce, w które wstrzyknięto preparat należy lekko masować przez 10 sekund po
wykonaniu iniekcji. Zazwyczaj stosuje się od 0,005 mg/kg mc. do 0,01 mg/kg mc., jednak w niektórych przypadkach może być
konieczne zastosowanie większej dawki. Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 30 kg: zazwyczaj stosuje się 300 mikrogramów
(0,3 ml). U dorosłych o większej niż przeciętna masie ciała może być konieczne powtórne wstrzyknięcie, aby odwrócić skutki
reakcji alergicznej. W niektórych przypadkach pojedyncza dawka adrenaliny może być niewystarczająca do całkowitego
odwrócenia skutków ostrej reakcji alergicznej. U tych pacjentów wstrzyknięcie dodatkowej dawki (z innej ampułko-strzykawki)
może być wykonane po 10-15 minutach. Dzieciom o masie ciała poniżej 30 kg nie można podać dawki mniejszej niż 300
mikrogramów z odpowiednią dokładnością ze względu na konstrukcję ampułko-strzykawki. Dlatego też mniejsze dawki mogą być
stosowane wyłącznie w sytuacjach zagrażających życiu i pod kontrolą lekarza. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na adrenalinę
lub którykolwiek ze składników preparatu. UWAGA: w stanach zagrożenia życia nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do
zastosowania adrenaliny. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Pacjentów, którym przepisano
preparat należy poinformować o sposobie podawania oraz pouczyć, w jakich sytuacjach preparat należy stosować. Preparat jest
przeznaczony do stosowania w sytuacjach zagrożenia życia, wynikającego z wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej. Pacjenci z
ryzykiem wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej, w tym wstrząsu anafilaktycznego powinni nosić przy sobie preparat (w
obowiązującym terminie ważności dopuszcza się przechowywanie produktu leczniczego przez okres 6 miesięcy w temperaturze
poniżej 25°C). Po zastosowaniu preparatu pacjent powinien natychmiast uzyskać pomoc lekarską. Należy zachować ostrożność u
osób z chorobą serca, np. chorobą wieńcową oraz chorobami mięśnia sercowego (lek może wywołać napad dławicy piersiowej),
sercem płucnym, zaburzeniami rytmu serca lub tachykardią. U pacjentów z nadczynnością tarczycy, schorzeniami sercowonaczyniowymi (ciężka dławica piersiowa, kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu z lewej komory i komorowe
zaburzenia rytmu lub nadciśnienie tętnicze), guzem chromochłonnym, wysokim ciśnieniem śródgałkowym, ciężką niewydolnością
nerek, gruczolakiem gruczołu krokowego prowadzącym do zalegania moczu, hiperkalcemią, hipokaliemią, cukrzycą, a także u
pacjentów w podeszłym wieku oraz u kobiet w ciąży istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po podaniu adrenaliny.
Dzieciom o masie ciała poniżej 30 kg nie można podać dawki mniejszej niż 300 mikrogramów adrenaliny z odpowiednią
dokładnością ze względu na konstrukcję ampułko-strzykawki. Dlatego też mniejsze dawki mogą być stosowane wyłącznie w
sytuacjach zagrażających życiu i pod kontrolą lekarza. Preparat zawiera pirosiarczyn sodu, który może wywołać reakcje
alergiczne, w tym również objawy anafilaktyczne i skurcz oskrzeli u osób z nadwrażliwością, szczególnie u osób z astmą w
wywiadzie. Pacjentów z tymi schorzeniami należy dokładnie poinstruować odnośnie okoliczności, w których mogą stosować
preparat. W przypadku wykonywania wstrzykiwań w to samo miejsce może wystąpić martwica, spowodowana zwężeniem naczyń
krwionośnych. Przypadkowe wstrzyknięcie do naczynia może spowodować krwotok mózgowy, spowodowany nagłym wzrostem
ciśnienia tętniczego krwi. Przypadkowe wstrzyknięcie w ręce lub stopy może wywołać nagłe zmniejszenie przepływu krwi do
przylegających tkanek w wyniku zwężenia naczyń. Działania niepożądane: Wystąpienie działań niepożądanych zależy od
wrażliwości pacjenta na adrenalinę oraz od podanej dawki. Działania niepożądane występujące często, nawet po podaniu małych
dawek adrenaliny to: kołatanie serca, tachykardia, nadmierna potliwość, nudności, wymioty, trudności w oddychaniu, bladość,
zawroty głowy, osłabienie, drżenie, ból głowy, stan lękowy, pobudliwość nerwowa, niepokój, zimne kończyny. Rzadko
odnotowywano omamy, omdlenia, hiperglikemię, hipokaliemię, kwasicę metaboliczną, rozszerzenie źrenic, trudności w
oddawaniu moczu z zatrzymaniem moczu włącznie, drżenie mięśni. Działania niepożądane, które występowały po zastosowaniu
większych dawek adrenaliny lub u osób wrażliwych: zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków lub zatrzymanie czynności
serca), nagły wzrost ciśnienia tętniczego (czasami prowadzący do krwotoku mózgowego) oraz skurcz naczyń (np. skóry, błon
śluzowych, nerek). Preparat zawiera pirosiarczyn sodu, który może powodować reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne
lub reakcje zagrażające życiu lub mniej ciężkie napady astmy u osób wrażliwych. Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie
Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa. www.polfawarszawa.pl. Dodatkowych informacji o
leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22
364 61 02. www.polpharma.pl Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 10697 wydane przez MZ. Lek wydawany na podstawie
recepty. ChPL z dnia 2008.12.16

Enarenal (Enalaprili maleas).Skład i postać: Tabletki, 1 tabletka zawiera odpowiednio 5 mg, 10 mg lub 20 mg enalaprylu
maleinianu. Wskazania: Leczenie nadciśnienia tętniczego. Leczenie objawowej niewydolności serca. Zapobieganie objawowej
niewydolności serca u pacjentów z bezobjawowym zaburzeniem czynności (dysfunkcją) lewej komory serca (frakcja wyrzutowa ≤
35%). Dawkowanie i sposób podawania: Pokarm nie wpływa na wchłanianie enalaprylu. Dawkę produktu leczniczego należy
dostosować indywidualnie do potrzeb pacjenta oraz zależnie od uzyskanych wartości ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze:
W zależności od stopnia nadciśnienia tętniczego oraz stanu pacjenta (patrz poniżej) dawka początkowa produktu leczniczego
wynosi od 5 do maksymalnie 20 mg. Produkt podaje się raz na dobę. W nadciśnieniu tętniczym łagodnym, zalecana dawka
początkowa wynosi od 5 do 10 mg. U pacjentów ze zwiększoną aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. pacjenci
z nadciśnieniem tętniczym naczyniowo-nerkowym, niedoborem soli i (lub) płynów, niewyrównaną niewydolnością serca lub
ciężkim nadciśnieniem tętniczym) może wystąpić nasilone obniżenie ciśnienia tętniczego po podaniu dawki początkowej. U tych
pacjentów zaleca się zastosowanie dawki początkowej 5 mg lub mniejszej, a leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza.
Wcześniejsze stosowanie dużych dawek leków moczopędnych może powodować niedobór płynów i ryzyko wystąpienia
niedociśnienia tętniczego na początku leczenia enalaprylem. U tych pacjentów zaleca się dawkę początkową 5 mg lub mniejszą.
Jeżeli jest to możliwe należy przerwać stosowanie leku moczopędnego 2 - 3 dni przed rozpoczęciem leczenia produktem
Enarenal. Należy kontrolować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy. Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca wynosi
20 mg na dobę. Maksymalna dawka podtrzymująca wynosi 40 mg na dobę. Niewydolność serca / bezobjawowe zaburzenia
czynności (dysfunkcja) lewej komory serca: W leczeniu objawowej niewydolności serca, Enarenal stosuje się w skojarzeniu z
lekami moczopędnymi oraz, w razie potrzeby, z glikozydami naparstnicy lub β-adrenolitykami. Dawka początkowa produktu
Enarenal u pacjentów z objawową niewydolnością serca lub bezobjawowymi zaburzeniami czynności lewej komory serca wynosi
2,5 mg; należy ją podawać pod ścisłym nadzorem lekarza w celu ustalenia wpływu na ciśnienie tętnicze na początku leczenia.
Jeśli po rozpoczęciu leczenia niewydolności serca produktem Enarenal nie występuje objawowe niedociśnienie lub gdy zostało
ono wyrównane, dawkę enalaprylu należy zwiększać stopniowo do zazwyczaj stosowanej dawki podtrzymującej 20 mg,
podawanej w dawce pojedynczej lub w dwóch dawkach podzielonych, w zależności od tolerancji produktu przez pacjenta. Zaleca

się, aby dostosowywanie dawki odbywało się w okresie 2 do 4 tygodni. Maksymalna dawka wynosi 40 mg na dobę, podawana w
dwóch dawkach podzielonych. Tydzień 1: 1 – 3 dzień: 2,5 mg/dobę (Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami
czynności nerek lub przyjmujących leki moczopędne) w dawce pojedynczej; 4 – 7 dzień: 5 mg/dobę w dwóch dawkach
podzielonych. Tydzień 2: 10 mg/dobę w dawce pojedynczej lub w dwóch dawkach podzielonych. Tydzień 3 i 4: 20 mg/dobę w
dawce pojedynczej lub w dwóch dawkach podzielonych. Ponieważ opisywano występowanie niedociśnienia oraz (rzadziej)
niewydolności nerek w jego następstwie, przed rozpoczęciem jak i w trakcie leczenia produktem Enarenal, należy monitorować
ciśnienie tętnicze oraz czynność nerek. O ile to możliwe, przed rozpoczęciem leczenia produktem Enarenal należy zmniejszyć
dawkę stosowanych leków moczopędnych. Wystąpienie niedociśnienia po podaniu pierwszej dawki produktu Enarenal nie
przesądza, że wystąpi ono ponownie podczas przewlekłego stosowania i nie wyklucza dalszego stosowania produktu. W tym
przypadku również należy kontrolować stężenie potasu w surowicy oraz czynność nerek. Dawkowanie u pacjentów z
niewydolnością nerek: Zazwyczaj należy wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami i (lub) zmniejszyć dawkę. Klirens
kreatyniny (KK) ml/min: 30<KK<80 ml/min – dawka początkowa: 5- 10 mg/ dobę; 10<KK≤30 ml/min – 2,5 mg/ dobę;
KK≤10 ml/min – 2,5 mg/ dobę w dniach dializy. Enalaprylat jest usuwany podczas dializy. Dawkę produktu w dniach pomiędzy
zabiegami dializy należy dostosować do wartości ciśnienia tętniczego. Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku: Dawkę
należy dostosować w zależności od stopnia wydolności nerek pacjenta. Dzieci i młodzież: Doświadczenie z badań klinicznych
dotyczących stosowania enalaprylu u dzieci z nadciśnieniem tętniczym jest ograniczone. W przypadku dzieci, które mogą połykać
tabletki, dawkę należy określić indywidualnie w zależności od stanu pacjenta oraz uzyskanych wartości ciśnienia tętniczego.
Zalecana dawka początkowa u dzieci o masie ciała od 20 kg do <50 kg wynosi 2,5 mg, a u pacjentów z masą ciała ≥50 kg –
5 mg. Enarenal stosuje się raz na dobę. W zależności od potrzeb można zwiększyć stosowaną dawkę maksymalnie do 20 mg na
dobę u pacjentów o masie ciała od 20 kg do <50 kg oraz 40 mg u pacjentów o masie ciała ≥50 kg. Ze względu na brak
odpowiednich danych nie zaleca się podawania enalaprylu
noworodkom oraz dzieciom i młodzieży z współczynnikiem
przesączania kłębuszkowego (GFR) <30 ml/min/1,73 m2. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na enalapryl, na którąkolwiek
substancję pomocniczą lub na inny inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE). Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, związany z
wcześniejszym leczeniem inhibitorem ACE. Dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy. Drugi i trzeci trymestr ciąży.
Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Niedociśnienie tętnicze objawowe: U pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem
tętniczym objawowe niedociśnienie występuje rzadko. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, otrzymujących produkt leczniczy
Enarenal, ryzyko wystąpienia niedociśnienia objawowego jest większe w przypadku niedoboru płynów, np. na skutek stosowania
leków moczopędnch, diety z ograniczeniem soli, dializoterapii, występowania biegunki lub wymiotów. Objawowe niedociśnienie
obserwowano również u pacjentów z niewydolnością serca, z lub bez współistniejącej niewydolności nerek. Jego wystąpienie jest
najbardziej prawdopodobne u pacjentów z bardziej nasiloną niewydolnością serca, stosujących duże dawki diuretyków
pętlowych, w przypadku hiponatremii lub zaburzeń czynności nerek. U tych pacjentów leczenie należy rozpoczynać pod
nadzorem oraz zapewnić ścisłą kontrolę podczas każdej zmiany dawki enalaprylu i (lub) leku moczopędnego. Jeżeli to
możliwe zaleca się tymczasowe przerwanie stosowania leku moczopędnego. Powyższe uwagi dotyczą również pacjentów z
chorobą niedokrwienną serca lub chorobami naczyń mózgowych, u których nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego może
spowodować wystąpienie zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu. W przypadku wystąpienia niedociśnienia, należy ułożyć
pacjenta w pozycji poziomej z uniesionymi nogami i w razie konieczności podać dożylnie sól fizjologiczną. Przemijające
niedociśnienie nie jest przeciwwskazaniem do podawania kolejnych dawek produktu po uzyskaniu normalizacji ciśnienia
tętniczego poprzez zwiększenie objętości płynów. U niektórych pacjentów z niewydolnością serca i prawidłowym lub niskim
ciśnieniem tętniczym, Enarenal może nadmiernie obniżyć ciśnienie tętnicze. Działanie to można przewidzieć i zazwyczaj nie
stanowi przeciwwskazania do kontynuowania leczenia. Jeżeli wystąpią objawy niedociśnienia tętniczego, może być konieczne
zmniejszenie dawki lub odstawienie leku moczopędnego i (lub) produktu Enarenal. Zwężenie zastawki aorty lub zastawki
dwudzielnej / kardiomiopatia przerostowa: Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia krwionośne, należy
zachować ostrożność podczas stosowania enalaprylu u pacjentów ze zwężeniem zastawki aorty lub innym zwężeniem drogi
odpływu krwi z lewej komory. Nie należy stosować enalaprylu w przypadku wstrząsu kardiogennego oraz zwężenia istotnego pod
względem hemodynamicznym. Zaburzenia czynności nerek: W przypadku zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <80
ml/min) dawkę początkową należy dostosować według klirensu kreatyniny, a następnie w zależności od reakcji pacjenta na lek.
U tych pacjentów należy rutynowo oznaczać stężenie potasu oraz kreatyniny w osoczu. Podczas stosowania enalaprylu
zgłaszano występowanie niewydolności nerek, zwłaszcza u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub wcześniej występującą
chorobą nerek, w tym zwężeniem tętnicy nerkowej. W przypadku szybkiego rozpoznania i odpowiedniego leczenia, niewydolność
nerek związana ze stosowaniem enalaprylu jest zazwyczaj przemijająca. U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, bez
uprzednio rozpoznanej choroby nerek, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, jeśli enalapryl był
stosowany jednocześnie z lekiem moczopędnym. Może być konieczne zmniejszenie dawki produktu Enarenal i (lub) przerwanie
stosowania leku moczopędnego. W takim przypadku istnieje zwiększone prawdopodobieństwo występowania zwężenia tętnicy
nerkowej. Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe: U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy
nerkowej jedynej czynnej nerki, leczonych inhibitorami ACE, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego i
niewydolności nerek. Zaburzenia czynności nerek mogą wyrażać się tylko niewielkimi zmianami stężenia kreatyniny w surowicy.
U tych pacjentów leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarską, od bardzo małych dawek, bardzo ostrożnie zwiększać
dawki i kontrolować czynność nerek. Przeszczepienie nerki: Brak doświadczenia dotyczącego stosowania enalaprylu u pacjentów
po niedawno przebytym przeszczepieniu nerki, dlatego u tych pacjentów nie zaleca się stosowania enalaprylu. Niewydolność
wątroby: W rzadkich przypadkach stosowanie inhibitorów ACE wiązało się z występowaniem zespołu, który rozpoczyna się od
żółtaczki cholestatycznej lub zapalenia wątroby i postępuje do piorunującej martwicy wątroby i (niekiedy) do zgonu. Mechanizm
tego zespołu nie jest znany. U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, u których wystąpi żółtaczka lub znacznie zwiększona
aktywność enzymów wątrobowych, należy przerwać stosowanie inhibitorów ACE oraz rozpocząć odpowiednie leczenie.
Neutropenia / agranulocytoza: Neutropenia lub agranulocytoza, małopłytkowość i niedokrwistość były obserwowane u pacjentów
leczonych inhibitorami ACE. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek i bez innych czynników ryzyka, neutropenia
występowała rzadko. Enalapryl należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z kolagenozami, otrzymujących leki
immunosupresyjne, allopurynol lub prokainamid bądź w przypadku współistnienia tych czynników, szczególnie, gdy wcześniej
występowało zaburzenie czynności nerek. U niektórych pacjentów z tej grupy rozwijały się ciężkie zakażenia, które w nielicznych
przypadkach nie reagowały na intensywne leczenie antybiotykami. Jeśli enalapryl jest stosowany u tych pacjentów, zaleca się
okresową kontrolę liczby krwinek białych, a pacjentów należy poinformować, aby zgłaszali wszelkie objawy zakażenia.
Nadwrażliwość / obrzęk naczynioruchowy: Obserwowano przypadki występowania obrzęku naczynioruchowego twarzy, kończyn,
warg, języka, głośni i (lub) krtani u pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym enalaprylem. Obrzęk naczynioruchowy może
wystąpić w dowolnym momencie leczenia. W razie wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie
enalaprylu i odpowiednio monitorować pacjenta, aż do całkowitego ustąpienia objawów. Nawet w przypadkach, gdy obrzęk
dotyczy jedynie języka, bez towarzyszących zaburzeń oddychania, konieczna może być dłuższa obserwacja, ponieważ podanie
leków przeciwhistaminowych i kortykosteroidów może nie być wystarczające. Bardzo rzadko opisywano zgony spowodowane
obrzękiem naczynioruchowym krtani lub języka. U pacjentów z obrzękiem języka, głośni lub krtani częściej stwierdza się
niedrożność dróg oddechowych, szczególnie, gdy wcześniej przebyli zabieg chirurgiczny w obrębie dróg oddechowych. Jeśli
wystąpi obrzęk języka, głośni lub krtani, mogący spowodować niedrożność dróg oddechowych, należy niezwłocznie rozpocząć

właściwe leczenie, polegające m.in. na podskórnym podaniu roztworu adrenaliny 1:1000 (0,3 ml do 0,5 ml) i (lub) utrzymaniu
drożności dróg oddechowych. Obrzęk naczynioruchowy częściej występuje u pacjentów rasy czarnej stosujących inhibitory ACE
niż u przedstawicieli innych ras. U pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie, niezwiązanym z leczeniem
inhibitorem ACE, występuje zwiększone ryzyko pojawienia się obrzęku naczynioruchowego podczas stosowania inhibitora ACE.
Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas odczulania jadem owadów błonkoskrzydłych: W rzadkich przypadkach u pacjentów
leczonych inhibitorami ACE dochodziło do groźnych dla życia reakcji rzekomoanafilaktycznych podczas odczulania jadem owadów
błonkoskrzydłych (np. jad pszczół i os). Reakcji tych można uniknąć poprzez czasowe przerwanie stosowania inhibitora ACE
przed każdym odczulaniem. Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas aferezy LDL: W rzadkich przypadkach u pacjentów
otrzymujących inhibitory ACE dochodziło do groźnych dla życia reakcji rzekomoanafilaktycznych podczas aferezy LDL (lipoprotein
o małej gęstości) z zastosowaniem siarczanu dekstranu. Reakcji tych można uniknąć, poprzez czasowe przerwanie stosowania
inhibitorów ACE przed każdą aferezą. Pacjenci poddawani hemodializie: U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, poddawanych
dializoterapii z zastosowaniem błon o dużej przepuszczalności (np. AN 69), występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne. U tych
pacjentów należy rozważyć użycie błon dializacyjnych innego typu lub leku przeciwnadciśnieniowego z innej grupy. Hipoglikemia:
Należy poinformować pacjentów z cukrzycą, leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, u których
rozpoczyna się podawanie inhibitora ACE, o konieczności ścisłej kontroli stężenia glukozy we krwi, zwłaszcza w pierwszym
miesiącu leczenia skojarzonego. Kaszel: Podczas stosowania inhibitorów ACE może wystąpić suchy, uporczywy kaszel, który
ustępuje po zaprzestaniu leczenia. W rozpoznaniu różnicowym kaszlu należy brać pod uwagę kaszel wywołany stosowaniem
inhibitorów ACE. Zabiegi chirurgiczne / znieczulenie: U pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym lub znieczuleniu za
pomocą preparatów powodujących niedociśnienie tętnicze, enalapryl hamuje wytwarzanie angiotensyny II, w odpowiedzi na
kompensacyjne uwalnianie reniny. Niedociśnienie tętnicze spowodowane tym mechanizmem można skorygować przez
zwiększenie objętości krwi krążącej. Hiperkaliemia: U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym enalaprylem,
obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Czynniki ryzyka wystąpienia hiperkaliemii to: niewydolność nerek,
pogorszenie czynności nerek, wiek powyżej 70 lat, cukrzyca, współistniejące zaburzenia, zwłaszcza odwodnienie, ostre
niewyrównanie niewydolności serca, kwasica metaboliczna, jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas
(np. spironolakton, eplerenon, triamteren lub amiloryd), suplementów potasu lub zamienników soli zawierających potas, a także
przyjmowanie innych leków powodujących zwiększenie stężenia potasu w surowicy (np. heparyny). Stosowanie suplementów
potasu, leków moczopędnych oszczędzających potas lub zamienników soli zawierających potas, zwłaszcza u pacjentów z
zaburzeniem czynności nerek może prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Hiperkaliemia może
powodować ciężkie, czasem zakończone zgonem, zaburzenia rytmu serca. Jeżeli zachodzi konieczność jednoczesnego stosowania
enalaprylu z którymkolwiek z powyżej wymienionych produktów, należy zachować ostrożność i często oznaczać stężenie potasu
w surowicy. Lit: Stosowanie soli litu jednocześnie z enalaprylem nie jest zalecane. Laktoza: Produkt leczniczy Enarenal zawiera
laktozę jednowodną. Nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem
laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Dzieci i młodzież: Doświadczenie dotyczące skuteczności i
bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku powyżej 6 lat z nadciśnieniem tętniczym jest ograniczone, natomiast brak
doświadczenia ze stosowaniem leku w innych wskazaniach. Są dostępne nieliczne dane dotyczące farmakokinetyki u dzieci w
wieku powyżej 2 miesięcy. Nie zaleca się stosowania produktu Enarenal u dzieci w innych wskazaniach niż nadciśnienie tętnicze.
Ze względu na brak odpowiednich danych nie zaleca się podawania produktu
Enarenal noworodkom oraz dzieciom i młodzieży ze
wskaźnikiem przesączania kłębuszkowego (GFR) <30 ml/min/1,73 m2. Ciąża i laktacja: Leczenia inhibitorami ACE nie należy
rozpoczynać w czasie ciąży. U pacjentek planujących ciążę należy zastosować inne leczenie przeciwnadciśnieniowe o
potwierdzonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży, chyba, że dalsze leczenie inhibitorami ACE uważa się za niezbędne.
W przypadku rozpoznania ciąży, należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE oraz zastosować leczenie alternatywne,
jeżeli jest to konieczne. Nie zaleca się podawania enalaprylu w czasie karmienia piersią. Różnice etniczne: Podobnie jak inne
inhibitory ACE, enalapryl jest wyraźnie mniej skuteczny w obniżeniu ciśnienia tętniczego u pacjentów rasy czarnej niż u
pacjentów innych ras, prawdopodobnie z powodu częstszego występowania małej aktywności reniny w osoczu w populacji
pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym. Działania niepożądane: Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Niezbyt
często: niedokrwistość (w tym niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna); Rzadko: neutropenia, zmniejszenie stężenia
hemoglobiny, zmniejszenie wartości hematokrytu, małopłytkowość, agranulocytoza, zahamowanie czynności szpiku kostnego,
pancytopenia, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, choroby autoimmunologiczne. Zaburzenia endokrynologiczne:
Nieznana: zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH). Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:
Niezbyt często: hipoglikemia. Zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia psychiczne: Często: bóle głowy, depresja; Niezbyt
często: dezorientacja, senność, bezsenność, nerwowość, parestezje, zawroty głowy pochodzenia obwodowego; Rzadko:
niezwykłe marzenia senne, zaburzenia snu. Zaburzenia oka: Bardzo często: nieostre widzenie. Zaburzenia serca i zaburzenia
naczyniowe: Bardzo często: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego; Często: niedociśnienie (w tym niedociśnienie
ortostatyczne), omdlenie, ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, tachykardia; Niezbyt często:
niedociśnienie ortostatyczne, kołatanie serca, zawał mięśnia sercowego lub incydent naczyniowo-mózgowy (Częstości
występowania w badaniach klinicznych były porównywalne zarówno w grupie placebo jak i grupie otrzymującej substancję
czynną.), prawdopodobnie wtórny do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego u pacjentów z grupy dużego ryzyka; Rzadko:
objaw Raynauda. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Bardzo często: kaszel; Często: duszność;
Niezbyt często: wydzielina z nosa, ból gardła i chrypka, skurcz oskrzeli / astma; Rzadko: nacieki w płucach, zapalenie błony
śluzowej nosa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych / eozynofilowe zapalenie płuc. Zaburzenia żołądka i jelit: Bardzo
często: nudności; Często: biegunka, ból brzucha, zaburzenia smaku; Niezbyt często: niedrożność jelit, zapalenie trzustki,
wymioty, niestrawność, zaparcie, brak łaknienia, podrażnienie żołądka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wrzód trawienny ;
Rzadko: zapalenie / owrzodzenie (afty) jamy ustnej, zapalenie języka; Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy jelit. Zaburzenia
wątroby i dróg żółciowych: Rzadko: niewydolność wątroby, zapalenie wątroby (wątrobowokomórkowe lub cholestatyczne),
zapalenie wątroby, w tym martwica, zastój żółci (w tym żółtaczka). Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Często: wysypka,
nadwrażliwość / obrzęk naczynioruchowy: obserwowano obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub)
krtani; Niezbyt często: nadmierne pocenie się, świąd, pokrzywka, wypadanie włosów; Rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół
Stevensa-Johnsona, złuszczające zapalenie skóry, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, pęcherzyca, erytrodermia
Opisano również zespół, który może obejmować niektóre lub wszystkie spośród następujących objawów: gorączka, zapalenie
błon surowiczych, zapalenie naczyń, ból / zapalenie mięśni, ból / zapalenie stawów, dodatnie miano przeciwciał
przeciwjądrowych, przyspieszone OB, eozynofilia i leukocytoza. Może wystąpić wysypka, nadwrażliwość na światło i inne objawy
skórne; Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Niezbyt często: zaburzenia nerek, niewydolność nerek, białkomocz; Rzadko:
skąpomocz. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: Niezbyt często: impotencja; Rzadko: ginekomastia. Zaburzenia ogólne i
stany w miejscu podania: Bardzo często: osłabienie; Często: uczucie zmęczenia; Niezbyt często: kurcze mięśni, zaczerwienienie
twarzy, szum uszny, złe samopoczucie, gorączka. Badania diagnostyczne: Często: hiperkaliemia, zwiększenie stężenia
kreatyniny w surowicy Niezbyt często: zwiększenie stężenia mocznika we krwi, hiponatremia Rzadko: zwiększenie aktywności
enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po
dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to
nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego

personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Enarenal 5 mg,
10 mg lub 20 mg odpowiednio: R/0149, R/0150 i R/0208 wydane
Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma
Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02.
www.polpharma.pl. Lek wydawany na podstawie recepty. Cena urzędowa detaliczna leku dla dawki 5 mg opak. 30 tabl. i opak.
60 tabl. wynosi odpowiednio 3,89 PLN i 7,23 PLN. Kwota dopłaty dla pacjenta wynosi odpowiednio 3,89 PLN i 4,80 PLN. Cena
urzędowa detaliczna leku dla dawki 10 mg opak. 30 tabl. i opak. 60 tabl. wynosi odpowiednio 6,12 PLN i 11,77 PLN. Kwota
dopłaty dla pacjenta wynosi odpowiednio 3,69 PLN i 6,92 PLN. Cena urzędowa detaliczna leku dla dawki 20 mg opak. 30 tabl. i
opak. 60 tabl. wynosi odpowiednio 11,25 PLN i 20,12 PLN. Kwota dopłaty dla pacjenta wynosi odpowiednio 6,40 PLN i 12,80 PLN.
ChPL z dnia 17.04.2014 r.
przez MZ.

Loperamid WZF (Loperamidi hydrochloridum). Skład i postać: Tabletki; 1 tabletka zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 100 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: Loperamid WZF

jest wskazany w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego Loperamid
WZF może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji. Loperamid WZF jest
wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i dzieci w
wieku 6 lat i powyżej: Ostra biegunka: początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) dla dorosłych i 1 tabletka (2 mg) dla dzieci; a
następnie 1 tabletka (2 mg) po każdym kolejnym wolnym stolcu; Przewlekła biegunka: początkowa dawka wynosi 2 tabletki (4
mg) na dobę dla dorosłych i 1 tabletka (2 mg) na dobę dla dzieci; tę początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu
uzyskania od 1 do 2 normalnych stolców na dobę, co zazwyczaj osiąga się poprzez stosowanie dawki podtrzymującej wynoszącej
od 1 do 6 tabletek (od 2 do 12 mg) na dobę; Dawka maksymalna w ostrej i przewlekłej biegunce wynosi 8 tabletek (16 mg) na
dobę dla dorosłych; u dzieci dawka produktu musi być dostosowana do masy ciała (3 tabletki/20 kg mc./dobę). Osoby w
podeszłym wieku: U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. Pacjenci z zaburzeniami czynności
nerek: U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. Pacjenci z zaburzeniami
czynności wątroby: Pomimo, że brak jest danych dotyczących farmakokinetyki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności
wątroby, w tej grupie pacjentów Loperamid WZF należy stosować ostrożnie z powodu zmniejszenia metabolizmu związanego z
efektem pierwszego przejścia przez wątrobę. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na loperamidu chlorowodorek lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą. Loperamid WZF nie jest przeznaczony do leczenia dzieci w wieku poniżej 6 lat. Produktu
Loperamid WZF nie należy stosować jako leczenia zasadniczego: u pacjentów z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się
obecnością krwi w kale i wysoką gorączką; u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego; u pacjentów z
bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella
i Campylobacter; u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim
spektrum działania. Ogólnie, produktu Loperamid WZF nie należy stosować w przypadkach, w których powinno się unikać
zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy
olbrzymiej (megacolon) i toksycznego rozszerzenia okrężnicy (megacolon toxicum). Leczenie produktem Loperamid WZF należy
natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Leczenie biegunki produktem
Loperamid WZF jest leczeniem wyłącznie objawowym. W każdym przypadku, w którym możliwe jest ustalenie etiologii, gdy jest
to uzasadnione (lub wskazane) należy zastosować leczenie przyczynowe. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: U
pacjentów z biegunką, zwłaszcza u dzieci, może dojść do utraty płynów i elektrolitów. W tych przypadkach postępowaniem z
wyboru jest uzupełnianie odpowiednich ilości płynów i elektrolitów. Ponieważ długotrwała biegunka może być objawem
poważniejszych chorób, nie należy stosować loperamidu długotrwale, dopóki przyczyna biegunki nie zostanie ustalona. Jeżeli po
podaniu leku w ostrej biegunce, w ciągu 48 godzin nie obserwuje się poprawy stanu klinicznego pacjenta, podawanie produktu
Loperamid WZF należy przerwać i pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów
z zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ może to powodować względne przedawkowanie, prowadzące do działania
toksycznego na ośrodkowy układ nerwowy. Pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy uważnie obserwować, czy nie
występują u nich objawy toksyczności ze strony ośrodkowego układu nerwowego. U pacjentów z AIDS leczonych z powodu
biegunki loperamidem, należy przerwać podawanie produktu przy pierwszych objawach wzdęcia brzucha. Istnieją pojedyncze
doniesienia o przypadkach wystąpienia toksycznego rozszerzeniu okrężnicy podczas stosowania loperamidu u pacjentów z AIDS z
zakaźnym zapaleniem okrężnicy wywołanym zarówno przez bakterie jak i wirusy. Ponieważ większość leku jest metabolizowana
w wątrobie, a metabolity lub lek w postaci niezmienionej są wydalane z kałem, nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u
pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Ze względu na zawartość laktozy, produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z
rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lappa lub zespołem złego wchłaniania
glukozy-galaktozy. Działania niepożądane: Wiele zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem loperamidu są częstymi
objawami zespołów biegunkowych (dyskomfort i ból w jamie brzusznej, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, zmęczenie,
senność, zawroty głowy, zaparcie, wzdęcia z oddawaniem wiatrów). Często objawy te trudno jest odróżnić od działań
niepożądanych stosowanego leku. Poniżej przedstawiono działania niepożądane związane ze stosowaniem loperamidu: [bardzo
rzadko (<1/10 000)]. Zaburzenia psychiczne: bardzo rzadko: senność. Zaburzenia układu nerwowego: bardzo rzadko: zawroty
głowy. Zaburzenia żołądka i jelit: bardzo rzadko: ból brzucha, niedrożność jelit, wzdęcia brzucha, nudności, zaparcia, wymioty,
rozszerzenie okrężnicy (megacolon), w tym toksyczne rozszerzenie okrężnicy (megacolon toxicum), wzdęcia z oddawaniem
wiatrów i niestrawność. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: bardzo rzadko: wysypka, pokrzywka i świąd. Pojedyncze
przypadki obrzęku naczynioruchowego, wysypki pęcherzowej, w tym zespołu Stevensa i Johnsona, rumienia wielopostaciowego i
martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: bardzo rzadko: pojedyncze przypadki
zatrzymania moczu. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: bardzo rzadko: pojedyncze przypadki reakcji alergicznych,
niekiedy ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny i reakcje przypominające anafilaksję. Podmiot
odpowiedzialny: WZF Polfa S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/0382 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o
leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00, fax. +48 22
364 61 02. www.polpharma.pl Lek wydawany na podstawie recepty. Cena urzędowa detaliczna leku Loperamid WZF wynosi:
7,56 PLN. Kwota dopłaty pacjenta wynosi: 3,78 PLN. ChPL: 2014.07.28

Metronidazol Polpharma (Metronidazolum). Skład i postać: 1 tabletka zawiera 250 mg metronidazolu. Wskazania: Leczenie

zakażeń bakteriami beztlenowymi z rodzaju Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium, Eubacterium, ziarniaki beztlenowe i
Gardnerella vaginalis, a także pierwotniakami Trichomonas, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia i Balantidium. Zapobieganie
zakażeniom pooperacyjnym spowodowanych bakteriami beztlenowymi, szczególnie gatunkami z rodzaju Bacteroides i

Streptococcus. Leczniczo w zakażeniach spowodowanych bakteriami beztlenowymi (posocznica, bakteriemia, zapalenie
otrzewnej, ropień mózgu, zapalenie płuc, zapalenie szpiku, gorączka połogowa, ropień w obrębie miednicy mniejszej, zapalenie
przymacicza, zakażenia ran po zabiegach chirurgicznych). Rzęsistkowica układu moczowo-płciowego zarówno u kobiet jak i u
mężczyzn. Bakteryjne zapalenie pochwy. Pełzakowica (ameboza). Giardiaza (lamblioza). Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł.
Ostre zakażenia okołozębowe. Owrzodzenia kończyn dolnych i odleżyny (zakażenia bakteriami beztlenowymi). W skojarzeniu z
innymi zalecanymi lekami w leczeniu wrzodu trawiennego z jednoczesnym zakażeniem Helicobacter pylori. Dawkowanie i
sposób podawania: Zwykle zaleca się następujące dawkowanie, doustnie: Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez
bakterie beztlenowe. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: początkowo 1 g (4 tabletki 250 mg) w dawce jednorazowej, następnie po 1
tabletce 250 mg 3 razy na dobę w czasie lub po posiłkach, do czasu głodówki przedoperacyjnej. Dzieci od 5 do 12 lat: 125 mg co
8 godzin przez 2 doby. Niemowlęta i dzieci do 5 lat: 5 mg/kg masy ciała co 8 godzin przez 2 doby. Zakażenia bakteriami
beztlenowymi. Leczniczo metronidazol można stosować jako jedyny lek lub łącznie z innymi preparatami przeciwbakteryjnymi.
Przeciętny okres leczenia nie powinien trwać dłużej niż 7 dni. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 - 2 tabletki 250 mg 3 razy na
dobę w czasie lub po posiłkach. Niemowlęta i dzieci do 12 lat: 7,5 mg/kg masy ciała 3 razy na dobę w czasie lub po posiłkach.
Rzęsistkowica. Uwaga: leczenie przeprowadza się równocześnie u obojga partnerów seksualnych. Kobiety: 2 razy na dobę 250
mg (1 tabletka 250 mg) rano i wieczorem w czasie posiłku przez 10 dni lub 750 mg rano i 1250 mg wieczorem przez 2 dni bądź
2 g w pojedynczej jednorazowej dawce. Mężczyźni: przeciętnie 2 razy na dobę 250 mg (1 tabletkę 250 mg) rano i wieczorem w
czasie posiłku przez 10 dni lub 750 mg rano i 1250 mg wieczorem przez 2 dni, bądź 2 g w pojedynczej jednorazowej dawce.
Dzieci: 35 - 50 mg/kg mc/dobę, w trzech dawkach podzielonych, przez 10 dni. Bakteryjne zapalenie pochwy. Dorośli: 500 mg (2
tabletki 250 mg) rano i wieczorem przez 7 dni lub 2 g jednorazowo. Pełzakowica (ameboza). Dorośli: 750 mg (3 tabletki 250
mg) 3 razy na dobę przez 5-10 dni. Dzieci: 35 - 50 mg/kg mc/dobę, w trzech dawkach podzielonych, przez 5-10 dni. Giardiaza
(lamblioza). Dorośli: 250 mg trzy razy na dobę przez 5-7 dni lub 2 g raz na dobę przez 3 dni. Dzieci: od 2 do 5 lat: ½ tabletki
250 mg 2 razy na dobę (dawka dobowa 250 mg), od 6 do 10 lat: 3 razy na dobę po ½ tabletki 250 mg (375 mg na dobę).
Powyżej 10 lat: 2 razy na dobę 1 tabletkę 250 mg (500 mg na dobę). Preparat przyjmuje się rano i wieczorem zazwyczaj przez 5
do 10 dni. Jeśli to konieczne, leczenie można powtórzyć po 4 - 6 tygodniach, o czym decyduje lekarz. Eradykacja Helicobacter
pylori. Metronidazol powinien być stosowany przez co najmniej 7 dni w skojarzeniu z innymi lekami zalecanymi w leczeniu
zakażeń Helicobacter pylori. Dorośli: 500 mg (2 tabletki 250 mg) od 2 do 3 razy na dobę przez 7 – 14 dni. Brak specjalnych
zaleceń w przypadku stosowania u dzieci. Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł. Dorośli: 250 mg 2 razy na dobę przez 3 dni.
Dzieci: 35 - 50 mg/kg mc./dobę, w trzech dawkach podzielonych, przez 3 dni. Ostre zakażenia okołozębowe. Dorośli: 250 mg 2
razy na dobę przez 3-7 dni. Niemowlętom i dzieciom o wadze mniejszej niż 10 kg należy podawać proporcjonalnie mniejsze
dawki. Pacjenci w podeszłym wieku: lek powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie podczas
stosowania w dużych dawkach. Owrzodzenia kończyn dolnych i odleżyny. Dorośli: 500 mg 2 razy na dobę przez 7 dni.
Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby. Metronidazol jest metabolizowany głównie na drodze utleniania w wątrobie. U
pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby metronidazol metabolizowany jest powoli, czego efektem może być kumulowanie się
metronidazolu i jego metabolitów w organizmie. Preparat może kumulować się w znacznym stopniu u pacjentów z encefalopatią
wątrobową, a osiągane wysokie stężenia metronidazolu w osoczu mogą wywołać objawy encefalopatii. Dawkę dobową, którą
można podawać raz na dobę, należy zmniejszyć do jednej trzeciej. Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek. W
niewydolności nerek biologiczny okres półtrwania metronidazolu nie zmienia się. Zmniejszenie dawek preparatu nie jest więc
konieczne. U pacjentów poddawanych hemodializie metronidazol i jego metabolity są usuwane w ciągu 8 godzin trwania dializy.
Natychmiast po dializie, metronidazol należy podać pacjentowi powtórnie. U pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej
przerywanej lub ambulatoryjnej ciągłej nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Stosowanie u pacjentów w podeszłym
wieku. Preparat powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie podczas stosowania dużych
dawek. Sposób użycia: UWAGA! Tabletki można rozkruszyć, aby ułatwić podawanie dzieciom. Preparat można przyjmować
niezależnie od posiłków. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na metronidazol, inne składniki preparatu lub inne pochodne 5nitroimidazolu. Pierwszy trymestr ciąży. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Metronidazol powinien być ostrożnie
stosowany u pacjentów z czynną chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Pacjenci, u których w czasie terapii wystąpiły
zaburzenia neurologiczne (drętwienie, mrowienie kończyn lub drgawki), mogą przyjmować preparat tylko wtedy, jeśli korzyści z
jego stosowania przewyższają ryzyko wystąpienia powikłań. Preparat należy ostrożnie stosować u pacjentów z ciężką
niewydolnością wątroby oraz encefalopatią wątrobową. Metronidazol należy stosować ostrożnie u pacjentów leczonych
kortykosteroidami oraz podatnych na występowanie obrzęków. Pacjenci, u których przed i po leczeniu metronidazolem
stwierdzono znaczne nieprawidłowości w obrazie krwi i wzorze odsetkowym, w razie konieczności powtórnego zastosowania
metronidazolu powinni pozostawać pod obserwacją. W czasie leczenia należy kontrolować obraz krwi. Jeśli lek stosuje się dłużej
niż przez 10 dni, kontrola taka jest bezwzględnie konieczna. Po zastosowaniu metronidazolu może wystąpić kandydoza w obrębie
jamy ustnej, pochwy i przewodu pokarmowego, które wymagają odpowiedniego leczenia. W czasie leczenia metronidazolem i
przynajmniej jeden dzień po zakończeniu leczenia nie należy spożywać napojów alkoholowych, ze względu na możliwość
wystąpienia reakcji niepożądanych. Metronidazol może wpływać na wskaźniki niektórych badań laboratoryjnych (AspAT, ALAT,
LDH, trójglicerydy, glukoza). Działania niepożądane: Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są: nudności,
wymioty, biegunka, dyskomfort w jamie brzusznej, metaliczny smak w ustach, obłożony język. Ponadto mogą wystąpić.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego: umiarkowana, przemijająca leukopenia i trombocytopenia; bardzo rzadko agranulocytoza,
neutropenia i pancytopenia, często ustępujące po odstawieniu preparatu; opisano 1 przypadek aplazji szpiku. Zaburzenia układu
nerwowego: neuropatia obwodowa charakteryzująca się drętwieniem, mrowieniem, parestezjami, w większości przypadków
ustępująca po odstawieniu leku lub zmniejszeniu dawki; ataki padaczkopodobne, zawroty głowy, dezorientacja, nerwowość,
depresja, osłabienie, senność, bezsenność, bóle głowy, omdlenia, bardzo rzadko występowała encefalopatia, podostry zespół
móżdżkowy (np. ataksja, upośledzenie wymowy, zaburzenia chodzenia, oczopląs, drżenie, zaburzenia koordynacji ruchowej) oraz
zaburzenia psychiczne, w tym omamy oraz jadłowstręt. Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia, w tym podwójne widzenie czy
krótkowzroczność. Zaburzenia ucha i błędnika: szum w uszach, utrata słuchu. Zaburzenia żołądka i jelit: suchość w ustach,
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie trzustki ustępujące po odstawieniu preparatu. Zaburzenia wątroby i dróg
żółciowych: bardzo rzadko nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, zapalenie wątroby cholestatyczne i żółtaczka,
ustępujące po odstawieniu preparatu. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: zmiany skórne (wysypka), świąd. Zaburzenia
mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: mialgia, artralgia. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: ciemniejsze zabarwienie moczu
spowodowane obecnością dobrze rozpuszczalnych w wodzie barwników, powstających w wyniku przemian metronidazolu.
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: ból w pochwie i zakażenie drożdżakowe. Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje
nadwrażliwości: pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, rzadko - anafilaksja, rumień wielopostaciowy. Podmiot
odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/1602 wydane przez MZ. Dodatkowych
informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00;
fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. Lek wydawany na podstawie recepty. ChPL: 2008.05.21.

Polfilin prolongatum 400 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu (Pentoxifyllinum). Skład i postać: 1 tabletka o
przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg pentoksyfiliny. Wskazania: Chromanie przestankowe. Zaburzenia krążenia w obrębie

gałki ocznej (ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia w obrębie siatkówki i naczyniówki oka). Zaburzenia czynności ucha
wewnętrznego (np. zaburzenia słuchu, nagła utrata słuchu itd.) spowodowane zmianami krążenia. Stany niedokrwienia mózgu
(np. stany po udarze mózgu, zaburzenia czynności mózgu pochodzenia naczyniowego z objawami takimi, jak brak koncentracji,
zawroty głowy, zaburzenia pamięci). Dawkowanie i sposób podawania: Tabletki należy przyjmować w całości, po posiłkach,
popijając odpowiednią ilością płynu. Zwykle stosuje się: Dorośli: 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu 400 mg 2 do 3 razy na
dobę. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia działanie produktu może przyspieszyć jednoczesne podawanie pentoksyfiliny
we wlewie dożylnym. Czas trwania leczenia zależy od rodzaju choroby i określany jest indywidualnie przez lekarza. U pacjentów
z obniżonym lub zmiennym ciśnieniem tętniczym może być konieczna modyfikacja dawkowania leku. U pacjentów z zaburzeniami
czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) dawkę leku należy zmniejszyć do 50-70% dawki standardowej - w
zależności od indywidualnej tolerancji np. podawać dwie, zamiast trzech, tabletki na dobę. Zmniejszenie dawki jest niezbędne u
pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Lekarz prowadzący ustala dawkę w zależności od nasilenia objawów choroby i
tolerancji leku. Nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci. Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na pentoksyfilinę, jakąkolwiek substancję pomocniczą lub nadwrażliwość na metyloksantyny (kofeina, teofilina,
teobromina). Niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu. Krwawienie o znacznym nasileniu i schorzenia z
dużym ryzykiem krwotoków. Wylew do siatkówki. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Pentoksyfilinę należy z
ostrożnością stosować u pacjentów z niedociśnieniem lub ciężką chorobą naczyń wieńcowych. U pacjentów z zaburzeniami
czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), należy zmniejszyć dawkę dobową pentoksyfiliny, aby zapobiec
kumulacji leku. Dawkę leku należy również zmniejszyć u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Należy wnikliwie
obserwować pacjentów. Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych uszeregowana została na
podstawie następującej klasyfikacji: Bardzo częste (> 1/10), Częste (≥ 1/100, < 1/10), Niezbyt częste (≥ 1/1000, < 1/100),
Rzadkie (≥ 1/10 000, < 1/1000), Bardzo rzadkie (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki. Zaburzenia serca i zaburzenia
naczyniowe: Czasami mogą wystąpić uderzenia gorąca (zaczerwienienie twarzy, uczucie gorąca), rzadziej arytmia serca (np.
tachykardia), niedociśnienie, bardzo rzadko objawy dławicy piersiowej. Objawy te występują przede wszystkim podczas
stosowania dużych dawek pentoksyfiliny. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: W bardzo rzadkich przypadkach mogą w czasie
leczenia pentoksyfiliną wystąpić epizody krwawienia (np. na skórze, błonie śluzowej, w żołądku, w obrębie jelit). W pojedynczych
przypadkach obserwowano trombocytopenię. Zaburzenia żołądka i jelit: Czasami mogą wystąpić dolegliwości ze strony przewodu
pokarmowego, takie jak nudności, wymioty, wzdęcia, uczucie pełności i biegunka. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Bardzo
rzadko może wystąpić cholestaza wewnątrzwątrobowa, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferazy,
fosfataza alkaliczna). Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko występują reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd, rumień,
pokrzywka (pęcherze i świąd). W pojedynczych przypadkach mogą rozwinąć się w pierwszych minutach po podaniu produktu
bardzo ciężkie reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny). Inne: Rzadko
odnotowywano zawroty i bóle głowy. Bardzo rzadko występowały pobudzenie i zaburzenia snu. Podmiot odpowiedzialny: ZF
Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/2065 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela:
Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02.
www.polpharma.pl. Lek wydawany na podstawie recepty.

Sumamigren (Sumatriptanum). Skład i postać: tabletki powlekane, 1 tabletka powlekana zawiera 50 mg lub 100 mg
sumatryptanu w postaci odpowiednio 70 mg i 140 mg bursztynianiu sumatryptanu oraz substancje pomocnicze. Wskazania:
Doraźne zwalczanie napadów migreny. Dawkowanie i sposób podawania: Sumamigren jest dostępny w postaci tabletek

powlekanych 50 mg i 100 mg. Sumatryptanu nie należy stosować profilaktycznie. Wskazany jest do leczenia napadu migreny jako
jedyny lek i nie należy go podawać jednocześnie z ergotaminą lub pochodnymi ergotaminy (włącznie z metyzergidem). Lek należy
stosować jak najszybciej po wystąpieniu napadu migreny. Jest on również skuteczny po zastosowaniu w dowolnym stadium
napadu bólu. Dorośli: Zalecaną doustną dawką jest 50 mg. U niektórych pacjentów wymagane jest podanie dawki 100 mg. W
przypadku nie ustąpienia objawów po podaniu jednorazowej dawki leku, nie należy przyjmować kolejnej dawki leku podczas
trwania tego samego napadu migreny. Następną tabletkę można przyjąć podczas kolejnego napadu. Jeżeli zastosowanie
jednorazowej dawki leku spowodowało ustąpienie objawów, jednak napad migreny powrócił, drugą dawkę leku można przyjąć w
ciągu kolejnych 24 godzin, pamiętając, że nie należy stosować dawki większej niż 300 mg na dobę. Tabletki należy połykać w
całości popijając wodą. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg. Dzieci i
młodzież (w wieku poniżej 18 lat): Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży ze względu na brak wystarczających danych
dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): Dane na temat stosowania
sumatryptanu w postaci tabletek u pacjentów w wieku powyżej 65 lat są ograniczone. Nie wykazano znaczących różnic w
farmakokinetyce między tą grupą badanych, a osobami młodszymi. Do czasu zebrania szczegółowych danych klinicznych
stosowanie sumatryptanu w tej grupie pacjentów nie jest zalecane. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na sumatryptan lub
którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Nie stosować w zapobieganiu napadom migrenowym. Nie stosować u pacjentów w
wieku poniżej 18 lub powyżej 65 lat. Choroba niedokrwienna serca lub objawy z nią związane, skurcz naczyń wieńcowych
(dusznica Prinzmetala), przebyty zawał mięśnia sercowego. Przebyty udar mózgu lub przemijający mózgowy napad
niedokrwienny. Choroby naczyń obwodowych. Umiarkowane i ciężkie nadciśnienie oraz niedostatecznie kontrolowane
nadciśnienie. Stosowanie równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (sumatryptanu nie można stosować przez 2 tygodnie
od zakończenia leczenia inhibitorami monoaminooksydazy). Równoczesne stosowanie z lekami zawierającymi ergotaminę lub jej
pochodne, jak np. metyzergid lub innymi lekami z grupy agonistów receptorów 5-HT1. Ciężka niewydolność wątroby.
Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Lek należy stosować tylko u pacjentów po dokładnym rozpoznaniu migreny. Nie
jest wskazany u pacjentów z migreną hemiplegiczną, podstawną lub okoporaźną. Leku nie należy stosować u pacjentów z grupy
ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, w tym pacjentów palących tytoń lub stosujących substytuty nikotyny bez
uprzedniej oceny stanu układu krążenia. Szczególną ostrożność należy zachować u kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn w
wieku powyżej 40 lat, których także zalicza się do grupy ryzyka. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nie w każdym przypadku
przeprowadzone badania pozwalają prawidłowo zdiagnozować istniejącą chorobę serca, oraz to, że w bardzo rzadkich
przypadkach ciężkie objawy sercowe mogą wystąpić bez współistniejącego schorzenia układu sercowo-naczyniowego. Po podaniu
leku może wystąpić przemijający ból oraz uczucie ucisku w klatce piersiowej i gardle, czasami o znacznym nasileniu. Objawy te
mogą sugerować chorobę niedokrwienną serca. W razie ich wystąpienia, zaleca się odstawienie leku i wykonanie odpowiednich
badań. Lek może wywołać krótkotrwałe zwiększenie ciśnienia krwi i obwodowego oporu naczyniowego. Lek należy stosować
bardzo ostrożnie u pacjentów z leczoną chorobą nadciśnieniową. U pacjentów z bólem głowy typu migrenowego, u których
wcześniej nie rozpoznano migreny oraz u pacjentów z uprzednio rozpoznaną migreną, ale z nietypowym obrazem danego napadu
bólu głowy, należy brać pod uwagę inną przyczynę dolegliwości - pochodzenia neurologicznego. Należy pamiętać, że pacjenci, u
których występuje migrena, mogą należeć do osób z grupy ryzyka wystąpienia naczyniopochodnego uszkodzenia mózgu, jak np.

przemijający mózgowy napad niedokrwienny czy udar mózgu. Podczas jednoczesnego stosowania leku i selektywnych
inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) odnotowano wystąpienie zespołu serotoninowego (w tym zmiany stanu
psychicznego, niestabilność układu wegetatywnego oraz zaburzenia nerwowo-mięśniowe). Wystąpienie zespołu serotoninowego
odnotowano także po jednoczesnym stosowaniu tryptanów z inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI).
Jeżeli równoczesne leczenie sumatryptanem i lekami z grupy SSRI/SNRI jest klinicznie uzasadnione zaleca się odpowiednią
obserwację pacjenta. Lek należy podawać ostrożnie pacjentom, u których można spodziewać się zmian we wchłanianiu,
metabolizmie lub wydalaniu leku np. w niewydolności wątroby lub nerek. Lek należy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów, u
których stwierdzano napady drgawek lub czynniki obniżające próg drgawkowy. U pacjentów uczulonych na sulfonamidy po
podaniu leku mogą wystąpić objawy alergii o różnym nasileniu, od zmian skórnych do wstrząsu anafilaktycznego. Informacje na
ten temat są ograniczone, niemniej jednak należy zachować ostrożność u tych pacjentów. Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek
leków przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy. Jeśli u pacjenta występuje lub jest podejrzewana taka przyczyna
bólu głowy, powinien on odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza. U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle
głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw tym bólom, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy
zależnego od ciągłego stosowania leków. Podczas jednoczesnego stosowania leku i preparatów zawierających ziele dziurawca
(Hypericum perforatum) działania niepożądane mogą występować częściej. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. Ze
względu na zawartość laktozy, produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją
galaktozy, niedoborem laktazy typu „Lapp" lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Produkt zawiera lak czerwieni
koszenilowej, który może wywołać reakcje alergiczne. Działania niepożądane: Niektóre z wymienionych działań niepożądanych
mogą być objawem migreny. Często: zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia, w tym parestezje i niedoczulica, przemijający
wzrost ciśnienia tętniczego krwi wkrótce po podaniu leku, nagłe zaczerwienienie zwłaszcza twarzy, duszność, u niektórych
pacjentów występują nudności i wymioty (ale ich związek z podawaniem sumatryptanu nie jest jasny), uczucie ciężkości (objaw
zazwyczaj przemijający, może być silny i występować w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle), bóle mięśni,
ból, uczucie gorąca lub zimna, napięcia lub ucisku (objawy te zazwyczaj są przemijające, mogą być silne i występować w różnych
częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle), uczucie słabości, zmęczenie (objawy te najczęściej mają nasilenie łagodne do
umiarkowanego i są przemijające). Bardzo rzadko: niewielkie zmiany wartości parametrów czynności wątroby. Częstość
nieznana: objawy nadwrażliwości od zmian skórnych (jak pokrzywka) do rzadkich przypadków wstrząsu anafilaktycznego,
napady drgawek, które wystąpiły u osób z napadami drgawek stwierdzanymi w przeszłości lub współistniejącymi czynnikami
predysponującymi do ich wystąpienia, jak i u osób bez czynników ryzyka, drżenie, dystonia, oczopląs, mroczek, migotanie
światła, podwójne widzenie, zmiany w polu widzenia, utrata widzenia, w tym stałe ubytki widzenia (zaburzenia widzenia mogą być
składową napadu migreny), bradykardia, tachykardia, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, przemijające zmiany
niedokrwienne w zapisie EKG, skurcz naczyń wieńcowych, dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego, niedociśnienie, zespół
Raynauda, niedokrwienne zapalenie okrężnicy, biegunka, sztywność karku, bóle stawów, lęk, nadmierne pocenie się. Podmiot
odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Sumamigren 50 mg oraz Sumamigren 100 mg
odpowiednio nr 8967 i 8968 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul.
Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. Lek wydawany na
podstawie recepty. ChPL: 2013.05.27

Zolpic (Zolpidemi tartras). Skład i postać: tabletki powlekane, 1 tabl. zawiera 10 mg winianu zolpidemu. Wskazania do
stosowania: Krótkotrwałe leczenie bezsenności. Dawkowanie i sposób podawania: Sposób podawania: doustnie. Winian

zolpidemu jest lekiem działającym bardzo szybko, dlatego powinien być stosowany bezpośrednio przed pójściem spać lub w
łóżku. Dorośli: Zalecana dawka dobowa dla dorosłych wynosi 10 mg. Pacjenci w podeszłym wieku: U pacjentów w podeszłym
wieku lub pacjentów osłabionych, którzy mogą być szczególnie wrażliwi na winian zolpidemu, zaleca się dawkę 5 mg na dobę.
Pacjenci z niewydolnością wątroby: U pacjentów z niewydolnością wątroby, ze względu na zmniejszony klirens i metabolizm
winianu zolpidemu, leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg na dobę. U dorosłych poniżej 65 lat, w dobrym stanie ogólnym i
w przypadku niewystarczającej skuteczności mniejszej dawki, dawkę dobową można następnie zwiększyć do 10 mg na dobę.
Dzieci i młodzież: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania zolpidemu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostały
określone. Z uwagi na to, nie należy stosować zolpidemu w tej grupie pacjentów. Zalecany czas stosowania leku wynosi od kilku
dni do dwóch tygodni. Podobnie jak w przypadku innych leków nasennych, winianu zolpidemu nie należy stosować dłużej niż 4
tygodnie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; napady bezdechu sennego; miastenia; ciężka
niewydolność wątroby; ostra niewydolność płuc lub zaburzenia oddychania. Ze względu na brak wystarczających danych, leku nie
należy stosować u dzieci i pacjentów z chorobami psychicznymi. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Przed zaleceniem
środka nasennego, należy w miarę możliwości wyjaśnić przyczynę bezsenności i wyeliminować czynniki ją wywołujące.
Utrzymywanie się bezsenności po 7 – 14 dniach leczenia, może wskazywać na występowanie pierwotnych zaburzeń psychicznych
lub fizycznych i powinno być poddane wnikliwej ocenie; Niewydolność oddechowa: Ze względu na to, że leki nasenne mogą
hamować czynność ośrodka oddechowego, należy zachować ostrożność w przypadku stosowania zolpidemu u pacjentów z
zaburzeniem czynności oddechowej. Stosowanie u dzieci i młodzieży: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania zolpidemu u
dzieci i młodzieży poniżej 18 lat nie zostały ustalone. Z tego względu nie należy stosować zolpidemu w tej grupie pacjentów. W
badaniach prowadzonych w czasie 8 tygodni u dzieci w wieku od 6 do 17 lat z objawami bezsenności związanymi z
występowaniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami układu
nerwowego, w grupie stosującej zolpidem obserwowano zwiększoną częstość występowania działań niepożądanych w porównaniu
do grupy stosującej placebo. Dotyczyło to następujących działań niepożądanych: zawroty głowy (23,5% w stosunku do 1,5%),
bóle głowy (12,5% w stosunku do 9,2%) i omamy (7,4% w stosunku do 0%); Depresja: Winian zolpidemu, tak jak inne leki
nasenne, należy ostrożnie stosować u pacjentów z objawami depresji. Ze względu na istnienie ryzyka tendencji samobójczych w
tej grupie pacjentów, przepisywana ilość leku powinna być jak najmniejsza, aby zapobiec celowemu przedawkowaniu. Podczas
stosowania zolpidemu może ujawnić się wcześniej istniejąca depresja. Ze względu na to, że bezsenność może być objawem
depresji, należy pacjenta ponownie zbadać w przypadku utrzymywania się bezsenności; Tolerancja: Podczas stosowania
dłuższego niż kilka tygodni, obserwuje się niekiedy zmniejszenie skuteczności leków nasennych; Uzależnienie: Stosowanie leków
nasennych może prowadzić do rozwoju uzależnienia psychicznego i fizycznego. Niebezpieczeństwo rozwoju uzależnienia wzrasta
proporcjonalnie do stosowanej dawki oraz czasu trwania leczenia, jest ono również większe u pacjentów uzależnionych od
alkoholu lub narkotyków w wywiadzie. Tacy pacjenci powinni być pod obserwacją podczas stosowania leków nasennych. U
pacjentów, u których doszło do rozwoju uzależnienia, po nagłym odstawieniu leku mogą wystąpić objawy, takie jak na przykład:
bóle głowy i mięśni, lęk i napięcie psychiczne, niepokój, splątanie i drażliwość, a w ciężkich przypadkach mogą również wystąpić:
derealizacja, depersonalizacja, nadwrażliwość na bodźce dźwiękowe, światło i dotyk, drętwienie i mrowienie kończyn, omamy i
napady drgawkowe. Bezsenność z odbicia: Jest to przemijający zespół, w którym nasileniu ulegają objawy będące przyczyną
przepisania leku. Może on wystąpić po odstawieniu preparatu. Bezsenności z odbicia towarzyszyć mogą inne objawy, takie jak
zmiany nastroju, niepokój, lęk. Pacjenta należy poinformować o możliwości wystąpienia bezsenności z odbicia. Ponieważ ryzyko
wystąpienia tych objawów jest większe po nagłym odstawieniu leku, zaleca się stopniowe zmniejszanie jego dawki. Istnieją

doniesienia, że w przypadku stosowania leków nasennych o krótkim czasie działania, zespół odstawienny może występować w
przerwie pomiędzy kolejnymi dawkami, zwłaszcza wtedy gdy dawki te są duże; Niepamięć: Leki nasenne mogą powodować
niepamięć następczą, która występuje najczęściej w kilka godzin po przyjęciu leku. Aby zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia,
pacjent powinien zapewnić sobie 7-8 godzin nieprzerwanego snu; Reakcje psychiczne i „paradoksalne": Podczas stosowania
leków nasennych (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku) mogą wystąpić reakcje takie, jak: niepokój, pobudzenie,
rozdrażnienie, agresywność, urojenia, napady wściekłości, koszmary nocne, omamy, psychozy, nieadekwatne zachowanie i inne
zaburzenia zachowania. W takich przypadkach leczenie należy przerwać; Somnambulizm i podobne rodzaje zachowań: U
pacjentów, którzy przyjmowali zolpidem i nie obudzili się całkowicie, mogą wystąpić następujące zaburzenia: chodzenie we śnie i
podobne zaburzenia zachowania, takie jak prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowanie i spożywanie jedzenia, rozmowy
telefoniczne lub stosunki seksualne we śnie z niepamięcią wykonywanych czynności. Jak się wydaje, spożycie alkoholu lub
przyjęcie innych leków o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy, w skojarzeniu z zolpidemem, zwiększa ryzyko
występowania takich zachowań, podobnie jak stosowanie zolpidemu w dawkach przekraczających maksymalną zalecaną dawkę.
U pacjentów zgłaszających takie zachowania (np. prowadzenie pojazdu we śnie), ze względu na bezpieczeństwo pacjenta jak i
innych osób należy rozważyć przerwanie stosowania zolpidemu. Produkt zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u
pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy. Działania niepożądane: Istnieją dowody, że działania niepożądane po zastosowaniu winianu
zolpidemu, zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego, zależą od dawki. Działania
niepożądane są mniej nasilone, jeżeli lek jest przyjmowany bezpośrednio przed pójściem spać lub w łóżku. Obserwuje sieje
częściej u pacjentów w podeszłym wieku; Zaburzenia układu nerwowego: Często: senność, bóle głowy, zawroty głowy, nasilenie
bezsenności, niepamięć następcza (niepamięć może być związana z nieprawidłowym zachowaniem). Częstość nieznana: senność
utrzymująca się następnego dnia po zażyciu leku, zaburzenia świadomości; Zaburzenia psychiczne: Często: omamy, pobudzenie
koszmary senne. Niezbyt często: stan splątania, drażliwość. Częstość nieznana: niepokój, agresja, urojenia, gniew, zaburzenia
zachowania, psychozy, somnambulizm, uzależnienie (po przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienne lub zjawiska „z
odbicia"), zaburzenia libido, aktywność podczas snu: chodzenie we śnie i podobne zaburzenia zachowania, takie jak prowadzenie
pojazdu we śnie, przygotowanie i spożywanie jedzenia, rozmowy telefoniczne lub stosunki seksualne we śnie z niepamięcią
wykonywanych czynności. Większość psychicznych działań niepożądanych związana jest z reakcjami paradoksalnymi. Zaburzenia
ogólne i stany w miejscu podania: Często: zmęczenie. Częstość nieznana: zaburzenia chodu, tolerancja na lek, upadek (głównie
u pacjentów w podeszłym wieku oraz w przypadkach, kiedy zolpidem nie był przyjmowany zgodnie z zaleceniami); Zaburzenia
oka: Niezbyt często: podwójne widzenie; Zaburzenia żołądka i jelit: Często: biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha;
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Częstość nieznana: osłabienie mięśni; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Częstość nieznana: wysypka, świąd, pokrzywka, nadmierne pocenie się; Zaburzenia układu immunologicznego: Częstość
nieznana: obrzęk naczynioruchowy; Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Częstość nieznana: zwiększenie aktywności enzymów
wątrobowych. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 9890 wydane przez MZ.
Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22
364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. Lek wydawany na podstawie recepty. ChPL z dnia 14.12.2012 r.

